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No. 20. Metas I.

AMERIKOJ.
“Juodrankiai” užmušė.
St. Louis, 11 rugp.—Krau

tuvė ir gyvenamieji namai, 
priklausiusieji italui T. Rou- 
manio, valgomu daiktu krau
tuvės savininkui ant Wilson 
avė. po No. 5115, liko šian
dien suardyti bomba, kurią 
padėjo “juodrankiai”. 2 žmo
gų liko užmuštu, vienas mir
tinai sužeistas ir 5 žmonės 
užgauti.
' Expliozija spaustuvėj.

Louisville, Ky., 11 rugp.— 
Graviūrų skyriuj įvyko ex
pliozija ir pakilo iš to gais
ras, kuris visai sunaikino 
laikraščio “The Louisville 
Herald” namą. Expliozija 
pasidarė tuomet, kada visos 
laikraščio laidos buvo gata
vos ir tik keli darbininkai 
jau teradosi name.

Nominacija.
Washington, 12 rugp. — 

Pildomajam savo posėdyj se
natas tarėsi apie paduotą 
jam svarbią diplomatu nomi
naciją. John G. A. Leish- 
man iš Philadelphijos skiria
mas į Vokietijos ambasado
rius; Thomas J. O’Brien iš 
Michigan--į Italijos ambasa
dorius; Charles Page Bryan 
iš Illinois—į Japonijos amba
sadorius; John R. Carter iš 
Maryland—į Argentinos mi- 
nisterius; Larz Anderson iš 
Bostono—į Belgijos ministe- 
rius; Arthur M. Beaupre iš 
Illinois—į Kubos ministerius; 
Lloyd Bryce iš New Yorko— 
į Niderlandijos ministerius 
ir Luxemburg ir John B. 
Jackson iš New Jersey — į 
Rumynijos, Serbijos*ir Bul
garijos ministerius.

Nigerį pakorė.
Farmersville, Tex., 12 rugp. 

—Nigeris Commodore Jones, 
kuris buvo pasodintas j kalė
jimą už įerzinimą bjauriais 
žodžiais per telefoną baltvei- 
dės merginos, liko išimtas iš 
kalėjimo būrio, susidedančio 
iš 75 baltveidžiu vyru ir vai
kėzu, ir tuoj pakartas.

Lenktynės.
Chicago, 12 rugp.—Orlai- 

vininku lenktynėse dalyvau
ja 35 orlaivininkai, kuriems 
yra skiriama 80,000 doleriu. 
Nuo šiandien lenktynės jau 
prasidėjo. Jose dalyvauja ir 
Europos orlaivininkai.
Taftas automobiliaus in

cidente.
Salem, Mass., 13 rugp.— 

Vakar prezidentas Taftas 
važiavo automobiliu j su savo 
žmona ir Major Archibalt 
But. "Kada vežikas pasuko 
iš Essex gatvės į Boston gat
vę, tad prezidento automobi
lius smarkiai atsimušė į W. 
A. Jepsono automobiliu, ku
riame važiavo 5 žmonės. Jo
kios nelaimes neatsitiko, nes 
automobiliai liko sustabdyti, 
tik pasažieriai liko sukrėsti.

4 užmušti, 30 sužeistų.
Fort Wayne, Ind., 13 rugp. 

—4 žmonės liko užmušti ir 
30 sužeistu, kada trūkis, ei
nantis iš Chicagos į New 
Yorką, nušoko nuo rėliu 6 
vai. 30 minutu šį vakarą va
kariniam šio miesto krašte. 

Trūkis ėjo su 50 myliu grei
tumu į valandą. Labiausiai 
nukentėjo rūkytoju ir valgyk
los vagonai. Dar nėra žinios, 
kiek mirs iš sužeistųjų skait- 
liaus. Spėjama, kad 5 būti
nai mirs. I incidento vietą 
pribuvo policija, ugnagesiai 
ir ligonbučio vežimai ir paė
mė sužeistuosius į ligonbu- 
čius. Laike trūkio \ nusiriti- 
mo liko iškeltos relės nuo 
špalu per 200 mastu ilgį-

Nigerį sudegino.
Coatesville, Pa., 13 rugp. 

—30 myliu atstume nuo Phi
ladelphijos yra šis miestelis. 
Jis turi 10,000 gyventoju, iš 
kuriu vienas tūkstantis daly
vavo šiąnakt nigerio sudegi
nime ant laužo. Nigeris Za- 
chariah Walker nušovė spe- 
cijališką policmaną Edger 
Rice ir pabėgo. Po ilgo jieš- 
kojimo atrastas jis vyšnios 
medyj. Kaip tik pamatė, jog 
jau bus pagautas, tuoj palei
do paskutinę kulką iš revol
verio sau į gerklę ir iškrito 
iš medžio. Nuvežtas į ligon- 
butį ir pastatytas policistas 
jį saugot. Nakčia susirinko 
1000 žmonių prie ligonbučio 
ir reikalavo, kad jiems išduo
tu nigerį. Kadangi kitaip 
negalėjo prieit, tad išmušė 
langus, suėjo į vidų, užden
gė policmanui akis ir išnešė 
žudiką laukan. Nunešė jį už 
mylios trečdalio, padėjo ant 
laužo ir uždegė. Nigeris vi
saip maldavo, kad su juo ne
sielgtu taip žvėriškai, bet 
įnirtusi minia nepaisė ir už 
pusvalandžio paliko tik pele
nus.

Žmogų “žvėrį nužudė.

Duraut, Okla., 13 rugp.— 
Būrys iš 500 baltveidžiu pa
gavo ir nušovė nežinomą ni
gerį, kuris vakar užpuolė ir 
nušovė ponią Ridden Camp
bell. Kada į jį liko šauta, 
dar jis buvo gyvas apie va
landą Minia padėjo jį ant 
laužo ir pradėjo šaudyt, de
gindama. Kada jis buvo ne
gyvas, jį nunešė į nelaimin
gos mirštančios moters na
mą parodyt. Ji pripažino, 
kad tai tikrai jis pats ją už
puolė. Minia paskui nunešė 
lavoną žmogaus-žvėries ga
lutinai sudegint.

Orlaivininkė.
New York, 13 rugp.—Pa

na Matilda Moisant gavo lei
dimą būt orlaivininkė. Šian
dien ji iškilo 5 sykius į orą ir 
lekiojo labai pasekmingai. 
Tai bus antra orlaivininkė 
Amerikoj.

Anglekasiai išgelbėti.
Pottsville, Pa., 13 rugp.

Po 48 valandų nepertraukia
mo darbo pavyko iškasti dar 
gyvu du anglekasiu iš Big 
Mine Run, arti Ashlando. 
Užgriuvusieji anglekasiai bu
vo Jonas Dolan, Antanas Ta
mošaitis iš Girardvilles ir 
Petras Zemonskis, kuris liko 
užmuštas puolančiu akmeniu. 
Iškastieji gyvais po 50 valan
dų požeminio kalėjimo ne
paprastai linksmai susitiko 
su savo pačiom ir vaikais.
24 kiniečiai suareštuoti.
Lynn, Mass., 13 rugp. — 

Po No. 192 Oxford gatvės li
ko suareštuoti 24 kiniečiai už 

lošimą iš pinigu ir kitokius 
prasikaltimus. Ju prasižen
gimo vieta buvo skiepe ir ge
rai apsaugota skambučiais, 
kad policijai pribuvus galėtu 
pastatytasis sargas duot ži
nią lošikams.

Daktaras areštuotas.

Lowell, Mass., 13 rugp. — 
Sumner P. Smith darė ope
raciją žinomai mokytojai pa
nai Katerine G. Roark ir 
tuomi taip užkenkė, kad pa
stebėta liko, jog jis tyčia no
rėjo, kad ji numirtu. Jis li
ko suareštuotas. Šiąnakt da- 
žinota, kad minėtoji mokyto
ja jau pasimirė Bostono li- 
gonbutyj, todėl daktaras li
ko apkaltintas žudystės laip- 
snyj.

Orlaiviu iš St. Louis į 
Bostoną.

Chicago, 15 rugp.—Pagar
sėjęs Bostono oriaivininkas 
Harry Atwood dalyvauja or
laiviu lenktynėse tarp St. 
Louiso, Chicagos ir Bostono. 
Jį bando pralenkt apie 30 or- 
laivininku. Lenktynėms ski
riama 80,000 doleriu. Už 
kiekvieną minutą, išbūtą ore, 
mokama po 2 doleriu. At
wood išlošė 10,000 doleriu. 
Jis šiandien nulėkė iš St. 
Louiso į Chicago, 286 mylias. 
Ėmė laiko 5 vai. ir 43 minu- 
tas. Tik dviejose vietose jis 
buvo sustojęs. Iš Chicagos 
lėks į New Yorką, o iš ten 
į Bostoną. Lenktynių atstu
mas 1460 myliu. Jis lėks kas 
diena po 150 myliu. Kelio
nėj vartos 3 orlaivius. Ap
sistos 15 vietų. Pralėks per 
12 miestu ir 76 miestelius. 
Bostone jis mano būt 25 rugp.

Naktinis teatras.

New York, 15 rugp.—New- 
yorkiečiai, kurie nenori nak
čia miegot, turės progą atsi
lankyt į teatrą, nes vienas 
teatras pradėjo būt atdaras 
iki antros valandos nakties. 
Tai pirmas tokis atsitikimas 
Amerikoj.

Draugę nušovė.
Lowell, 15 rugp.—14 kos 

metu mergaitė Ona Quinn li
ko nušauta revolveriu savo 
draugės 12-kos metu mer
gaitės Thelmos Borg. Juo- 
dvi žaidė ir nežinojo, kad re
volveris yra pilnas kulky. 
Borg pridėjo jį prie krūtinės 
savo draugei ir paleido šūvį.

kAtsitikimai su orlaiviais.

Chicago, 15 rugp. — Jau 
trečia diena, kaip traukiasi 
tarptautiškas orlaivininky 
pasimatymas, kuriame jau 
šis-tas atsitiko. Du orlaivi
ninku— Rene Simon ir Lee 
Hammond nukrito su savo 
mašinom į Michigano ežerą 
ir liko išgelbėti laiveliais. J. 
A. D. McCurdy lėkė taip že
mai, kad užkliuvo už elek
tros vielų ir nutraukė ju ke
lias, iš ko kilo ugnis ir turė
jo sėdėti karuose ant vietos 
20,000 žmonių, kol vielos li
ko sutaisytos.

Streikas.

Norwich, Ct., 15 rugp.— 
Čia sustreikavo 25 verpėjai 
Falls kompanijos audinyčioj. 
Reikalauja didesniu algų ir 
trumpesnio darbo laiko.

UZSIENYJ.
Popiežius dar labiau serga

Rymas, 11 rugp.—Šį vaka
rą popiežius Pijus dar labiau- 
apsirgo. Po dienos karščio 
širdies liga susistiprino. Va
landomis jį uždega kokis-tai 
karštis, po ko jis vėl miega. 
Daktarai Petocci ir Machi- 
affva nuėjo ant pasilsio, o 
prie ligonio pasiliko daktaras 
Amici, kuris net popiežiaus 
valstijiniam sekretoriui kar
dinolui Marry del Val’iui už
draudė būt ilgiau per 5 mi- 
nutas ligonio rūme. Laikais 
popiežius visai negali kalbėt. 
Vienas jo kelys ištino ir liko 
padaryta menka operacija.
Į žmones šaudo Ispanijoj.

Barcelona, 11 rugp.—Dau
gelis ypatų liko sužeista šian
dien susirėmime gatvėse lai
ke demonstracijos, sureng
tos išreiškimui simpatijos 
kariško laivo “Numaucia” 
sukilėliams, kurie liko pas
merkti mirtin. Liko iššauk
ta kariumenė demonstracijos 
sutrukdymui ir pradėta šau
dyti į demonstrantus.

Sijonistų laivas.
Basle, 12 rugp.—Profeso

rius Warburg, kalbėdamas į 
sijonistų (žydu įįutininky) 
susivažiavimą’ pasakė, kad 
vienas cukraus vaizbūnas iš 
Kijevo (Rusijos) yra linkęs 
aukaut padarymui laivo, ku
ris vadintus “Theodore Her- 
tzi” ir ant kurio plevėsuotu 
sijonistų vėliava. Laivas plau
kiosiąs tarp Marsellio, Tries
to, Odesos, Konstantinopolio 
ir Jaffos.

Sultonas serga.
Tangier, 13 rugp.—Maro

kos sultonas Mulai Hafid 
sunkiai serga viduriu uždegi
mu.
Orlaivininkai atvažiuoja.

Paryžius, 14 rugp.—Pran
cūzijos orlaivininkai Alfred 
de Blanc, Emil Dubonet ir 
Wilby Jourdan atvažiuoja į 
Ameriką, kad dalyvaut tarp- 
tautiškose orlaiviu lenktynė
se mieste Kansas City varde 
Francūzijos Orlaiviu Kliūbo.

Geležinkelninkai strei“ 
kuoja.

Liverpool, Anglija, 9 rugp. 
—Sustreikavo keli tūkstan
čiai geležinkelninky. Šian
dien prie streiko prisidėjo dar 
4000 žmonių- Laukiama, kad 
iškils prie geležinkeliu gene
roliškas streikas.
Mokslinčius sutvėrė varlę.

Paryžius, 12 rugp.—Mok
slinčių rateliai liko labai už- 
interesuoti pranešimu, kad 
Francūzijos mokslinčius Ba- 
taillon savo laboratorijoj 
mieste Dijon išrišo slaptą gy
vybės atsiradimo klausimą, 
sutverdamas iš kiaušinio var
lę., Mokslinčius sako: “Man 
pasisekė sutvert varlę. Atli
kau aš tai su kiaušinio pa- 
gelba. Procesas buvo ilgas 
ir abejotinas. Iš 100,000 kiau
šiniu, su kuriais aš dariau 
bandymus, nedaugiau kaip 
400 išsivystė į gyvybę, kurią 
aš galiu parodyt gyvą. Vi
sos kitos mano sutvertos gy
vybės greitai išmiršta ir vos

tik aš spėju ištobulint jas į 
varles.”

Laivai susimušė.
Gibraltar, 10 rugp. — 83 

žmonės žuvo prie susimuši
mo Francūzijos krosinio lai
vo “Emir” su Anglijos gar
laiviu “Silverton”. “Emir” 
plaukė į Tangier (Marokko), 
o “Silverton”—į Gibraltaro 
Straitą. Francūzijos laivas 
liko perskeltas į dvi dali ir 
tuoj nugrimzdo. Priežastis 
susimušimo buvo audra.

Milžiniškas streikas.
Londonas, 13 rugp.—Atsi

buvo geležinkelio ir kary 
darbininky mitingai Londo
ne, Liverpoolyj, Glasgowe, 
Manchestery j, Bristoly j, Shef- 
fielde ir kituose dideliuose 
miestuose. Tariamasi įvyk- 
dinti visoj Anglijoj geležin- 
keliy ir kary streiką. Laiky
tis žadama iki tol, kol nebus 
visi reikalavimai užganėdin
ti. Tarp reikalavimy yra to
kie, kurie kalba apie darbo 
laiko sutrumpinimą, algy pa
didinimą, unijos pripažinimą 
ir 1.1. Londono streikinin
kus jau užganėdino, kas dar 
labiau pakėlė dvasią pas ki- 
ty miesty geležinkelninkus. 
Liverpoolyj eina žymiausis 
judėjimas. Vienos dienos lai
ke liko užmuštas policistas ir 
sužeista 60 žmoniy. Dauge
lis mirtinai. Streikininkai 
daro barikadas ir ginasi nuo 
kariumenės ir policijos. Ug
nagesiai visai nepraleidžiami 
gatve važiuot. Visas gyve
nimas Anglijoj gali apmirti, 
jei įvykty geležinkelninky 
generoliškas streikas.

30,000 darbininkų 
sustreikavo.

Londonas, 14 rugp.—Šian
dien metė darbą 30,000 do- 
ky darbininky iš tos priežas
ties, kad laivy savininkai 
neužganėdina savo darbinin- 
ky. Nuo ateinančio ne- 
dėldienio nutarė mest darbą 
2000 Londono geležinkelnin- 
ky. Geležinkeliy darbininkai 
tariasi streikuot visi. Dirb
tuvėse eina smarkus bruzdė
jimas streiko naudai. Net 
moters reikalauja geresniy 
išlygy, grąsindamos streiku. 
Abelnai, Anglijoj dabar 
rengiamas visuotinas strei
kas, kuris gali pavirsti į re
voliuciją.

Šacho šalininkus įveikė.
Teheran, Persija, 14 rugp. 

— Bakhtiari’os parubežiniai 
kareiviai įveikė šacho Ma- 
hammedo Ali Mirzos kariu- 
menę arti Firuskuh. Šacho 
kariumenės vadas Reshid dės 
Sultan liko sužeistas ir urnai 
pasimirė

Nepasisekė užmušt.
Canton, 14 rugp.—Trįs ki

niečiai bandė užmušt bomba 
admirolą Li Chun, pietinės 
Kinijos skadrono komandie- 
riy, bet nenusikė. Gaila bom
bos.

Kūnas sudegintas.
Londonas, 15 rugp.—Ame

rikos aktoriaus Jamesono Lee 
Finney’o kūnas liko sude
gintas Golder’s Gree kre- 
matorijoj. Aktorius žuvo ug
nyj, kuri iškilo pereitą sere- 
dą Carlino viešnamyj.

RUSIJOJ. LIETUVOJ.
RAGUVA (Ukmergės ap.). 

Raguvos miestelis nedidelis, 
tečiau yra čia 4 aludės, 3 už
važiavimo namai, 1 monopo
lis, o kiek dar slapty visokiu 
pardavinėjimu... Yra įsteig
tas čia ūkio būrelis, vartoto- 
jy draugija, “Blaivybės” Sky
rius. Išvažiavus kun. Titui 
“Blaivybės” skyrius visai nu
tilo, nes dabar nėra kam juo 
tinkamai rūpintis. Varto- 
tojy draugija irgi verstysi 
geriau, kad žmonės būty la
biau susipratę. Net nekurie 
draugijos nariai perka pre
kes pas žydelius. Mat, žyde
liai nevaro jy iš smuklės ne- 
dėldieniais ir per mišias.

VILNIUS. Vilniaus guber
natorius p. Liubimovas išlei
do įsakymą į Vilniaus ir 
Smurgainiy miesty gyvento
jus, kuriuo draudžia išduot 
nuomon bei dykai duoti bus
ty slapstoms mokykloms,-bei 
padėti toms mokykloms ar 
tai pinigine pašalpa, ar tai 
mokymu ar raginimu. Prasi- 
kaltusieji tam įsakyrnui bū
sią baudžiami iki 500 rubliy 
arba 3 mėnesiais arešto. Mat, 
slaptose mokyklose mokiniai 
būna supažindinti ir su poli
tika, o Rusijos valdžia labai 
to bijo. - - - -

L AUKES A (Kuršo gub.). 
Per šv, Petro atlaidus Lau- 
keson susėjo daug žmoniy. 
Labai bjauriai išrodė, jog 
gerti vietą žmonės apsirinko 
ant k'apy. Amžinojo atilsio 
ir ramumo vietą jie užęylė 
alumi, šnapsu, pripildė triuk
šmu ir įvairiais girty bleviz- 
gojimais. Negražu Lauke- 
siškiams, jog nemoka pager
bti savo seneliy, bočiy, pro- 
bočiy, tėveliy, broliy ir sese
lių kapus.

PAGIRIAI (Ukmerg. ap.). 
Mūsų jaunimas papeiktinai 
elgiasi šventadieniais. Per 
pamaldas nuolat jaunimo 
kuopelė, dviejy suaugusiu 
vyry vedama, lošia cukerkais 
ir saldainiais ties pat bažny
čios didžiųjų duriy. Keista, 
jog čionai nieks iš rimtesniu 
vyru neperspėja ir nepamo
kina tu neišmanėliu, kurie ir 
patįs piktai daro ir kitus pik
tina.

Mūsų miestelyj gėrimo die
vaičio įstaigos vis auga. Ne
seniai Glebavičius įsteigė čia 
traktierių su visokiais svai
ginančiais gėrimais. Žmonės 
noromis tą įstaigą lanko, sa
vo pinigus praleidžia, nuodus 
gena, tvirksta ir linksmina
si. Vis tai tamsa daro.

TAURAGĖ (Raseinu ap.).. 
Liepos mėnesio 12 d. važiavo 
moteriškė geru arkliu, tuo 
tarpu susitiko su automobi- 
lium. Arklys pasibaidė, sudau
žė vežimą pritrenkė moteriš
kę ir pats, kaip patrakęs, nu
bėgo. Moteriškę pusgyvę at
nešė prie daktaro ravlavi- 
čiaus. Mat, kaip per galiūnu 
besitrankymą vargdieniai be 
ranku ir kojų palieka.

Pagerinimas.
Keliy ministerija nuspren

dus, kad visuose naujai bu- 
davojamuose geležkeliy va
gonuose būty įtaisomas e- 
lektriškas apšvietimas.

Apvogimas.
Kazaniuje nežinomas pik- 

tadaris įsilaužė Svijažsko vy- 
ry stačiatikiy vienuolyno baž
nyčion ir pavogė 48 tūkstan
čius procentiniais popieriais 
ir 33 tūkstančius grynais pi
nigais ir pasislėpė.

Valdžios tarnystė ant 
geležkelių.

Nuo 1 sausio 1912 m. žada
ma įvesti ant visy geležkeliy 
valdžios tarnystė su visom 
valdiškom teisėm. Tos asme
nis, kurios neturi teisės ant 
pirmo “cino”, pasiliksią ant 
visados be paaugštinimo ir 
algos padidinimo. Todėl da
bar daugelis tarnaujančiyjy^ 
oradėjo rengtis prie pirmo 
aipsnio (“cino”) kvotimy.
Neleis statyti bažnyčiose 

paminklų. »
Vidaus reikaly ministeris 

išsiuntinėjo visiems Rusijos 
cataliky vyskupams praneši
mą, kuriuo ginama statyti 
be svietiškos vyriausybės da- 
eidimo paminklai kokiems- 

nors veikėjams, karaliams, ar 
šiaip svietiškos prasmės atsi
tikimams paminėti. Neklau
santieji to įsakymo būsią 
smarkiai baudžiami ir pasta
tytieji be leidimo paminklai 
būsią griaunami. Priežastis 
to įsakymo toji, kad vienoje 
Lenkijos bažnyčioje pastaty
ta be vyriusybės leidimo pa
minklas Lenkijos karaliui Ka
zimierui III-jam. Taigi da
bar negalima bus bažnyčiose 
statyti paminkly nė rašyto
jams, kaip kad Vilniaus šv. 
Jono bažnyčioje pastatyta 
paminklai Adomui Mickevi
čiui ir E. Odincui.

Cenzūros komitetas.
Vidaus reikaly ministerija 

sutikusi su sinodo reikalavi
mu, kad Peterburgo cenzū
ros komitete dalyvauty ir 
dvasiškijos (stačiatikiy) at-‘ 
stovas. Tečiau tasai atsto
vas turėsiąs tik patariamąjį 
balsą.

Badas.
Ryty gubernijose šiemetai 

ir vėl badas. Taip antai, Sa
maros gubernijoje nutarta iš- 
anksto supirkti valstybės pi
nigais javy, nes visoje gu
bernijoje neužderėjo. Kaza
nės gub. žemiečiy susirinki
mas nutarė taipgi prašyt iš 
iždo pinigy bado reikalams: 
9 milijonus rubliy paskolinti 
javams supirkti išanksto ir 
paskirti 7,500,000 rubliy vi
suomenės darbams, kad ba
daujantieji valstiečiai turėty 
kur užsidirbti.

Nauja gubernija.
Šiomis dienomis Petrakove 

gauta pranešimas iš Peter
burgo, kad įsteigiama nauja 
gubernija—Lodžius. Nauja 
gubernija bus sudaryta iš Pe- 
trakovo gub. kai-kuriy ap- 
skričiy ir kity gretimųjų gub. 
Vyriausasai gubernijos mies
tas bus Lodžius, kuris dabar 
priklauso Petrakovo gub.

PASISKUB1NKIT!
“Laisve” neužilgo pradės eit du 

sykiu sąvaitėj. Bus tai pirmuti
nis pirmeiviškas lietuvių Amerikoj 
laikraštis, kuris paduos naujau
sias ir plačiausias žinias. Skubin
kitės užsirašyt. Kaina tiktai 1 dol. 
50c. matams.
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reikalingas yra tokis apkal
bėjimas, vienok ir tai varto
jami kiek galint švelnesni 
žodžiai.

—Tai tu nupeiki tuos vy
rus, kurie drąsiai kalba?

—Kalbėti drąsiai, bet man
dagiai ir vartot žodžius kal
boj dalyko apkalbėjimui tin
kančius—yra gerai. Bet ži
nok, kad daugelis vyru kal
ba begėdiškai ir nepaiso, kur 
kalba ir kas jy žodžius gir
di. Nueik tu pas lietuvius 
iš taip vadinamu paprastu 
žmonelių, kurie mėgsta įsi- 
gert, kortomis palošt ir šiaip 
nešvariai. gyvena. Juk ten 
ausįs kaista nuo ju riebios 
kalbos. Maži vaikai girdi 
ju tokią kalbą ir išmoksta 
nuo-pat mažens. Nemanda
gus ir skaudus žodis yra 
biauresnis, negu smūgis jau
triam žmogui. Na, o vyrai 
ir įpranta į tokią žiaurią, ne
mandagią kalbą. Taip jau 
ir priimta liko, kad vyrui ne
gėda biauriai kalbėt. Tar
tum vyras yra tiek prastas 
sutvėrimas, kad nuo jo ne
reikalaujama net tiek man
dagumo ir inteligentiškumo, 
kaip nuo moters.

—Kaip aš matau, Rožyte, 
tu iš mano gero pasiryžimo 
padariai tikrą muilo burbulą 
ir aš jo daugiau nenoriu. 
Teisybė, kad aštri kalba tin
ka tik arkliams. Vienok aš
trus vyru charakterius man 
patinka.

—Turbūt, žiaurus norėjai 
pasakyt. Negali ir juomi gė
rėtis. Susivaldymas nuo pik
tumo, savęs kontroliavimas 
visu instinktu apsireiškimuo
se—yra inteligentiškumas, 
kurį užkariavo tik žmogus, o 
ne kiti gyvūnai. Daug kul
tūriško darbo padėjo žmonės, 
kol jie pasiekė nors paviršu
tinį savęs kontroliavimą ir 
dar daug laiko praeis, kol jie 
pilnai išsitobulįs toj srytyj. 
Spardytis, pykti, trankytis 
ir arklys moka, ne tik vyras. 
Bet neatrasi gyvulio, kuris 
mokėtu save kontroliuot, t. 
y. suvaldyt savo gyvuliškus 
instinktus. Moters manda
gumas, nuolankumas, kan
trumas sako, kad ji yra to- 
buliausis sutvėrimas šitame 
atsitikime. Ji daugiau iš
tobulino savyj savęs susival
dymą, negu vyras, pas kurį 
vis dar apsireiškia gyvuliš
kas žiaurumas, kurį męs va
diname aštrumu, drąsa, ne
paisymu. Nestebėtina, kad 
vyru valdžia, išduodama į- 
statymus, nesistengia išnai
kinti galutinai žiaurumo. Be- 
abejonės, moters, įgijusios 
balsavimo tiesą, ūmu laiku 
iššluotu gyvuliškąjį žiauru
mą įstatymais.

—Gut, mergaite. Jeigu 
taip, tai ir aš už moterų bal
savimą, nes ištikro tie vyrai 
perdaug aštrus.

—Gerą dieną, Rožyte.
—Labai ačiū. Tik tu, ma

ma, neišrodai gerai šiandien.
—Kodėl negerai? Aš, taip 

sakyt, vyriškai išrodau.
—Ką tai reiškia, mama?
—Supranti, drąsi, žiauri 

išrodau. Rodos, patį levą 
užmuščiau.

—Tfiu, mama. Net šlykš
tu pasidarė, kaip perstačiau 
takios moters paveikslą.

—Nesispiaudyk! Kas iš 
tos lengvos, nedrąsios ir 
mandagios moters? Gaila 
tik, kad bulves turiu skusti, 
o taip pradėčiau visai vyriš
kai gyvent.

—Eik,jau eik, mama. Kaip 
tu čia vyriškai gyvęsi?

—Nugi trenk į šalį, kas 
nepatiko, pakelk kumštį, už
rik visa gerkle, blokšk kam- 
nors per ausį—tai ir vyriš
kai.

—Ištikro,mama, nieko pa
saulyj nėra biauresnio ir 
šlykštesnio, kaip moteris, ku
ri turi vyrišką charakteriu. 
Juk tokias moteris męs va
diname raganomis ir kito
kiais negražiais vardais. Mo
teris per amžius yra buvusi 
mandagi, labiau inteligentiš
ka už vyrą, todėl jai baisiai 
netinka vyriškumas, apsireiš
kiantis žiaurume, nemanda
gume, neapsvarstytoj drąsoj.

—Kodėl ne?
—Pati gali suprast, ar gra

žu, kada vyrai pradeda drab- 
styt savo pasikalbėjimuose 
įvairiais riebiais žodžiais. 
Kiekvienas žodis ką-nors 
reiškia ir kiekvienas reiški
mas turi būt padėtas į savo 
vietą. O pasiklausyk, kaip 
kalba daugelis vyry. Pasi
naudodami tuomi šlykštumu, 
kurį priimta vadint vyrišku-- 
mu, jie kalba taip/ kad to
bulesnio žmogaus jausmai 
lieka skaudžiai įžeisti.

—Kaip? juk jie kalba apie 
esamus dalykus, o kalbėt a- 
pie esamus dalykus negali 
būt gėdos.

—Apsirinki, mama. O jei 
aš tau ant stalo sudėčiau vi
sokiu nevirtu plaučiu su vir
tais ir kitokiu esamu pasau
lyj daiktu, tikiu, tu nevalgy
tom, o mažu ir apsirgtom 
nuo vieno pamatymo.

—Suprantama, mergaite, 
kiekvienas daiktas turi savo 
vietą ir negali būt padėtas 
bile kur, o ypač ant stalo 
prie valgiu.

—Taip-pat yra ir su žo
džiais: jie reiškia daiktus, 
todėl taipgi negali būt bile 
kokioj vietoj vartojami. Yra 
atsitikimai, kada taip vadi
namus žemiausius žodžius 
vartoja kilto arba svarbaus 
dalyko apkalbėjimui. Pa
imkime mediciną: joje vis
kas apkalbama rimtai, su di
džiausia atyda, nes būtinai

Žmones ir arkliai.
Jeigu kam teko būt Peter

burge, tas žino, kiek ten daug 
arkliu laikoma. Manau, ju 
bus kelios dešimtįs tūkstan
čiu, jei ne šimtas tūkstančiu. 
Ir jie ten reikalingi. Kas- 
gi vežiotu įvairias sunkeny
bes, žmones ir kitus tolus 
darbus atliktu? Pajiega rei
kalinga ir ją reikia iš kur- 
nors paimt. Jus žinote, kad 
Rusija yra atsilikus civiliza
cijoj nuo kitu šalių. Vos tik 
1899 metuose įvesti elektros 
karai tokiame mieste, kaip 
Liepojus ir kitur. Pačiame 
Peterburge elektros karu ne
buvo iki 1908 metu. Dabar 
jie liko įvesti ir tai elgetiš
kame skaitliuj su elgetišku 
judėjimu ir tvarka. Vienok 
jau ir tokis elektros karu į- 
vedimas duoda progą tarti į 
vežiką: “Jei tu nevežši už 
tiek, kiek aš tau duodu, tai 
aš karu parvažiuosiu.” Ir 
vežikai jau verčiami sutikt 
ant pasiūlytos kainos. Jau 
jie skundžiasi, kad vos tik 
patįs išsimaitina ir arklį su 
vežimu gali užlaikyt. Dau
geliui ju jau nusibosta tokį 
skurdą kęsti ir jie parduoda 
savo arklius. Apie jaunu 
arkliu auginimą diena iš die
nos vis mažiau paisoma. Se- 
nieji-gi arkliai nyksta. Se
ka, kad arkliu skaitlius ir 
ten pradėjo nykt, nes jie da
rosi vis mažiau reikalingi.

Bet palikime šalyj Peter
burgą, kur vos tik prasidėjo 
arkliu nykimas. Paimkime 
aiškesnį faktą. Gal,teko jums 
būt New Yorke, kur kelis sy
kius daugiau yra gyventoju 
ir kur-kas daugiau kruta vi
sa pramonija, negu Rusijoj. 
Reikėtų manyt, kad čia tie
siog nėra galima pereit sker
sai gatvę nuo tankaus veži
mu krutėjimo, kaip tai yra 
Peterburge ant Nevos pros
pekto. Bet kur tau. New 
Yorke sunku pereit per tū
las gatves ne dėl arkliniu ve
žimu krutėjimo, o dėl tan
kaus karu ir automobiliu va
žinėjimo. Matyti New Yor
ke arklį liks naujiena netoli
moj ateityj, nes ir dabar ju, 
gal, ir dešimtos dalies nėra 
tiek, kiek Peterburge. Žmo
nių ir sunkenybių vežiojimui 
ir daugeliui kitu darbu atli
kimui New Yorke tarnauja 
elektra, garas, vėjas ir van
duo. Ypač elektra. Be to, 
įvairus mechanikos ir techni
kos įvedimai taipgi pakeičia 
arkliu jiegą. Paimkite au
tomobilius, kurie niekad ne- 
nudvesia, nereikalauja tokios 
priežiūros, kaip gyvas sutvė
rimas, neturi tokios valios, 
kaip arklys ir daug smagiau 
ir greičiau žmogų bei kokią 
sunkenybę nuveža į vietą, 
negu arklys. Kas gi gali su
lyginti automobiliaus paran
kamą su arkliu?

Technikai ir mechanikai be
sivystant, automobiliu pada
rymas atsieina vis pigiau ir 
pigiau. Reikia tikėtis, už de
šimties, kitos metu kiekvie
nas darbininkas pajiegs jį nu
sipirkti. Bet reikia taip-pat 
tikėtis, jog tuomet ir auto
mobilius skaitysis perprastu 
vežimu, nes bus dar geresni 
elektros karai ir atsiras atsa
kanti orlaiviai. Juk tik keli 
metai atgal skaitėsi labai ge
ru įrankiu dviratis. Dabar 
beveik tik vaikai juomi žai
džia. Elektros karu sistema 
tiek pasigerino, kad žmogus 
už 3 arba 5 centus gali nuva
žiuot už keliu myliu; ji atve
ža prie-pat jo duriu; jis sau 
sėdi kaip ponas, kada jį ve
ža; jam nereikia jokiu išlaidu 
dviračio taisymui; jis apsau
gotas nuo atsitikimu su dvi
račiu, kuriuose būtu uždėta 
ant jo bausmė; jam apmoka- 

ma už nelaimingą atsitikimą 
su juo, karu važiuojant. Ar 
tik ne tą patį reikia pasakyt 
ir apie arkliais važinėjimąsi? 
Juk su jais dar daugiau ne
parankumo, negu su dvira
čiu. Nestebėtina todėl, kad 
Amerikos miestuose, kur ci
vilizacija yra išsivysčius dau
giau, negu kitose šalįse, ark
liu skaitlius yra labai mažas. 
Ypač mieste Syracuse, Detro
ite ir New Yorke mažai lai
koma arkliu. Galite matyt, 
kiek ten vežiku stovi prie 
stočių. Juk tai kelios dešim
tįs. Jau net duoniai ir pie
niai įsitaiso automobilius sa
vo tavoro vežiojimui.

Jeigu taip galima išsi
reikšti, arkliu padėjimas 
ir net gyvavimas atsidūrė 
pavojuj. Artimoj ateityj ju 
gali visai nereikėti.

Juos išstūmė iš darbo ir 
gyvenimo įvairus technikos 
ir mechanikos įvedimai ir pa
gerinimai.

*
Nenusistebėkite, kad aš su

lyginsiu žmonių, tariant dar
bininku, padėjimą su arkliu' 
padėjimu. Tarp arkliu ir dar
bininku padėjimo yra didelis 
panašumas, kurio apkalbėji
mui reikėtų pašvęsti daug 
puslapiu popieros. Aš čia pa
imsiu tik vieną atveju.

Kada-tai vienos čeveryku 
poros pasiuvimui reikalinga 
buvo dirbt 16 ir 18 valandų, 
jau neskaitant to, kad ne
dega iškalno buvo prirengta. 
Šiandien apskaitliuota, kad 
čeveryku dirbtuvėje ant kiek
vieno darbininko išpuola apie 
po 4-5 poras čeveryku, ku
rias jis padaro pagerintais ir 
naujais įrankiais į 8 valan
das.

Apskaitliuokite: jeigu kare 
važiuoja 90 žmonių ir juos 
veža tik motormanas ir kon
duktorius* kiek žmonių rei
kėtų, jei kiekvienas pasažie- 
rius samdytu sau vežimą. 
Juk ne tik 90 vežiku reikėtų, 
o poros šimtu žmonių be ju, 
kurie gamina arkliams mais
tą, stato tvartus, daro veži
mus ir 1.1. Tiesa, ir geležin
kelio pravedimui bei karu 
padarymui reikalinga yra 
daugelis darbininku, bet po 
tokio padarymo važinėjasi 
milijonai žmonių ir ju pada
rymo darbas lieka tik lašu 
jūrėse prieš tokio arkliu 
skaitliaus užlaikymą, kurie 
galėtu panašu žmonių skait
liu važinėt. Apskaitliuokite, 
kiek žmonių turėtu dirbt prie 
anglių kasimo ir pečiu, jei 
elektra nevarytu milžinišku 
mašinų.

Kada jus nueinate į dirb
tuvę, tai matote, kaip men
kas žmonių skaitlius atlieka 
stebėtinai daug darbo su ma
šinų pagelba. Neginčysite, 
kad kas metai kiekvienoj 
dirbtuvėj darbininku skait
lius sumažinamas, nes nau
jos arba pagerintos mašinos 
atlieka darbą už žmogų. Taip 
sakant, darbininko jiegos 
darosi vis mažiau ir mažiau 
reikalingos. Jos atsiduria 
tokiame-pat padėjime, kaip 
ir arkliu pajiega.

Ir ar jus pamislijote nors 
sykį, kas atsitiktu tuomet, 
kada vietoj dabartiniu tele
fonu ir telegrafu liks įvesti 
bevieliniai? Ar pagalvojote, 
kur turės dėtis vielos dary
toju, rūdos kasėju, stulpu 
kirtėju ir tašytoju milijonai? 
Kur dėsis tas skaitlingas te
legrafistu štabas, kuris liks 
nereikalingu prie bevielinio 
telegrafo, prie kurio užteks 
menko žmonių skaitliaus?

Ir ar jus pagalvojote, kas 
atsitiktu tuomet, kada vietoj 
trūkiu ir karu ims lekiot or
laiviai su žmonėmis ir sun
kenybėmis. Juk milijonai 
žmonių dirba prie rūdos ka

simo, relių liejimo, geležin
kelio pratęsimo, vagonu sta
tymo ir t. t. Visi jie liks pa
leisti, nes orlaiviu darymui 
ir ju valdymui užteks visai 
menko žmonių skaitliaus.

Kiekvienoj išdirbystėj ei
na tokis progresas—ir darbi
ninkas tiek darosi nereika
lingu, kaip arklys liko nerei
kalingu technikai ir mecha
nikai išsitobulinus.

Ar pasigerino arkliu padė
jimas po tokio apsireiškimo? 
Neikiek. Jis nėra labai 
svarbiu ir būtinai reikalingu 
įrankiu. Jis gali sau ir nu- 
dvėst prastesniame atsitiki
me. Ne kitaip yra ir su dar
bininkais. Ju ir taip jau per
daug. Jie gali sau mirti iš 
skurdo ir nuo ligų, persidir- 
bimo, nes jie lieka vis labiau 
nereikalingais.

*
Žmonija gali džiaugtis iš 

savo protišku jiegu, kad jos 
priverčia dirbt vietoj žmo
gaus gamtos jiegas, kad jau 
nereikia žmogui vergaut, nes 
jis pakinkė milžiniškus gam
tos vergus.

Bet liūdnas tas apsireiški-: 
mas, kad žmonės, pajiegu- 
sieji priverst gamtą jiems 
tarnaut, nesupranta, kaip 
sunaudot jos produktus savo 
naudai, kaip nepavest ju ke
lioms ypatoms, kad paskui 
jos galėtu išstumti darbinin
ku milijonus iš darbo, kaip 
technika ir mechanika išstū
mė arklius.

Vienok jei darbininkai ne
norės išnykt taip, kaip ark
liai, jei jie nenorės pasiduot 
taip lengvai keliom ypatom 
ir mechanikai ir technikai, 
tai jie paims visus savo išra
dimus į savo rankas ir gam
ta jiems tarnaus, o jie bus 
ponai gamtos vergu.

Negražu.
Reikia pastebėt, kaip reta 

lietuviška moteris moka at
sakančiai apsirengt. Žinoma, 
nėra ko išjuokt už tai: juk 
netoli visos jos atvykę iš Lie
tuvos sodžiaus, kur visai ki
taip moters rėdosi. Čia au- 
gusiosios nesiskiria nuo vie
tiniu moterų ir joms jokio 
užmetimo negaliu padaryt. 
Vienok ir buvusios sodietės 
visgi galėtu prisilaikyt prie 
šios šalies moterų apsirengi
mo ir dėvėjimo būdo. Juk 
ant kiekvienos gatvės gali 
matyt, kaip rėdosi kitu tau
tu moters. Ju beveik neat- 
skiri, kokios jos tautos, o 
mūsų lietuves pamatysi gat
vėj su didele skepeta ant pe
čiu; rodos, kad jai baisiai 
šalta. Ir ta skepeta nenu
krinta nuo pečiu jokiame me
tu laike. Iš bažnyčios arba į 
ją eidamos, pasiima didelę 
maldaknygę į ranką, vieną 
pusę apvynioja skepetaite ir 
klampuoja. Už mylios matai, 
kad lietuvė ateina.
Net ir taip vadinamos spor- 

tės, kurios moka šį bei tą pa
sisiūti ir turi pinigu pasipuo
šimu nusipirkimui, visgi tan
kiausiai nemoka apsirengt 
dailiai ir atsakančiai. Matai 
ant ju kaklo auksinį laikro
dėlį, plaukuose brangias šu
kas, šilkinį anderoką, o če- 
verykai už pusdolerį, nukry
pę, apdriskę. Abelnai, tarp 
brangmenu matai tokius ne- 
datekliųs, Lurie durte duria 
į akis.

Arba vėl rengiasi ne pagal 
savo amžių. Kartais kokia 
senmergė arba nejauna mo
teriškė dėvi mergaitės rūbus, 
arba mergaitė rėdosi suau
gusiu rūbais. Nieko šlykš
tesnio ir juokingesnio būt 
negali.

Į sekantį numerį “Laisvės” 
aš prisiusiu straipsnelį, kaip 
kokio amžiaus moteris tori 
rėdytis. O. Šapiutė,

Chicago, Ill.

Tikėjimas ir be
dievybe.

Leiskite man prielankiai at
sinešti į tikėjimą. Nesikarš- 
čiuokite! Juk aš pilnai pažį
stu tikėjimu išsivystymą, bet 
žinau, kad kiekvienas daly
kas turi dvi pusi — gerąją ir 
blogąją; kuri ju persveria, 
pagal tą ir sprendžiame apie 
daikto naudingumą arba 
blėdingumą.

Štai prieš mus krikščiony
bė. Jus tuoj ir imate rėkt, 
kad ji savo tikslo atsiekimui 
vartojo ugnį ir kardą. Nusi
raminkite! Juk ir patrijotai 
savo tikslo atsiekimui ne sy
kį vartojo nemažiau aštres
nius įrankius. Juk ir revoliu- 
cijonieriy vartojamos prie
monės neretai gali būt ištei
sintos tik tikslo jieškojimu. 
Žmonės įpratę buvo ir dar 
šiandien daugelis tokiu yra, 
kad vartoti prievartą tikslo 
atsiekimui. Inkvizicijos lai
kai—tai barbarizmo gadynė, 
kuomet dar visi žvėriški aš
trumai viešpatavo, todėl, jei 
ji vartojo aštresnes priemo
nes tikslo atsiekimui, negu 
vartojamos yra šiandieniniu 
tikslo jieškotoju, tame žmo
nių netobulumas buvo kaltas.

Krikščionybė, eidama prie 
tikslo per prievartą, darė 
kliūtis savitarpinės tarp žmo
nių prievartos išsiplėtojimui. 
Žmonės be mokslo ir tikėji
mo būna stumdomi ju pačiu 
gyvulišku instinktu. Žmo
gus savo egoizmu neikiek ne
siskiria nuo kitu gyvūnu, kol 
jis nekultūrizuojasi. Taigi, 
žmogus žmogų linkęs yra ap
vogti, pavergti, kokiu-nors 
būdu iš jo pasinaudot, nu
skriaust, neapykantoj už
mušt ir t. t. Žmonės, neiš- 
vysčiusieji savo jausmu ir 
proto, yra nesulaikomai drą
sus prie atlikimo gyvuliško
sios rūšies pasielgimu, kas 
matosi kasdieniniam gyve
nime, — todėl valdžia juos 
menkai gali sulaikyt nuo pik
to darymo. Reikia, kad bū
tu kas-nors tokis ju viduryj, 
tai yra ju sąžinėj, kuris bai
dytu juos nuo blogo, o ma
sintu prie gero. Tokiu baidy
tojo ir masintoju buvo ir yra 
krikščionybė. Lengviau val
dyti žmones mieste, kur vie
tos mažai, o žmonių daug. 
Ten policijos, šnipu ir kariu- 
menės daug, ten piktadaris 
vargiai gali pasislėpti ir pro
ga piktadarystei daug siau
resnė, negu sodžiuj. Bet so
džius? ten policijos negalite 
pripildyt pilnus laukus, ten 
piktadaris turi plačią prieigą 
ir lengvą pasislėpimą. Kas 
pagaus piktadarį, kuris—ar 
tai kerštaudamas, ar tai sau 
vietą taikydamas - ateis nak
čia ir uždegs ūkininko na
mus? Jis gali užkurti laukus 
pribrendusiu javu; jam ne
sunku parsivaryt svetimą gy
vulį ir papiaut; jis gali pake- 
lyj kitą ūkininką užmušt, kad 
jo turtą įgijus. Žodžiu sa
kant, daug piktadarysčių ten 
galima atlikt, jei vien tik po
licijos ir žmonių akiu bijot, 
daugiau nieko. Kas atsitiktu 
su moterim? Juk gyvuliški 
žmonės priverstu vaitot vy
rus ir tėvus, skaitlius nelai
mingu moterų pradėtu milži
niškai augt. Išsiplėtojus pa
leistuvystei, žmonių veislė žy
miai žengtu prie išgimimo, 
nupuolimo.

Apart visko, tikėjimas da
ro žmogų mažesniu ar dides
niu optimistu. Juk optimiz
mas, o ne pesimizmas, mato 
pasaulį gražiu ir vertu jame 
darbuotis, gyvent. Žmogus 
be mokslo ir tikėjimo lieka 
tuščiu, gyvenimo ir pastan
gos tikslas pas jį išnyksta. 
Tikėjimiškas optimizmas sle

piasi tame, kad, nepaisant 
ant įvairiu nepasisekimu ir 
nežinojimu, gyvent. Tiesa, 
jei visi žmonės būtu atsakan
čiai išauklėti ir mokyti, tuo
met jie atrastu kuomi pripil
dyti savo gyvenimą, tuomet 
žinotu, ką draudžia ir ką lei
džia žmogui daryt jo fiziškas 
sudėjimas, kitu žmonių etiš
ki jausmai ir bėgančiojo su
rėdymą formos, kurios neno
romis turi pagimdyti tam 
tikrus įstatymus, liečiančius 
kiekvieną, kol tas surėdy
mas viešpatauja. Vadinasi, 
jei žmogus pažįsta gamtą, 
politiškąją ekonomiją ir prie 
visko yra su gerais palinki
mais, tuomet religija jam 
nereikalinga. Bet atimk ti
kėjimą nuo tamsaus žmoge
lio—ir tuomet jis aršesnis už 
gyvulį pasidarys. Todėl dva- 
siškijos pasistengimai užkirst 
kelią bedievystės platinimui 
tarp tamsios minios negali 
užsitarnaut pasmerkimo. Ne
užginčiju to, jog dvasiškija 
tai neatlieka varde savo pel
no, bet tuo pačiu laiku ji 
sulaiko minią nuo pikto, to
dėl pelno tikslas išblykšta 
prieš pasekmes.

Mano nuomonė, kiekvie
nas surėdymas draugijos tu
ri sau atsakantį tikėjimą,ku
ris būtinai yra reikalingas 
tvarkai ir piktadarystės su
laikymui. Todėl agituoti 
prieš tikėjimą, kol nesikeičia 
surėdymo formos, reiškia 
atidaryti vartus piktadarys
tei. Paties surėdymo revo
liucija padaro atsakančią re
voliuciją ir tikėjime. Surė
dymas yra religijos ir kitko 
pamatu. Taigi pirma reikia 
pamatą taisyt, jei jis nege
ras, o stogą galima bus pri
taikyt pagal pamato drūtu
mą.

P. S. Kadangi “Laisvė” 
suteikia vietą kiekvienai nuo
monei, tad aš pasinaudojau 
tuomi. Norėčiau išgirst, ką 
pasakys gerbiamieji laisva
maniai ant mano užmetimy. 
Lauksiu žodžio iš jy pusės.

Juozas Kairukštis.
Red. prierašas:—Ne

norime patįs kištis į šitą klau
simą, kad skaitytajai nesa- 
kyty, jog męs vienpusiauja- 
me. Tikimės, kad atsiras 
kam atsakyt ant virštilpusio 
straipsnelio.

Kaip išnaikint raukšles?

Raukšlės ant veido atsi
randa ne tik iš piktumo, o ir 
šiaip sau. Žinoma, raukšliy 
prosu nebandykite išnaikint, 
nes nesiseks. Perkamieji iš 
aptieky vaistai irgi menkai 
gelbsti, o yra gana brangys.

Kiekvienas žmogus gali 
pasidaryt naminius vaistus 
raukšliy nuo veido naikini
mui, kurie yra geresni ir pi
gesni už visus kitus. Nuei
kite į bile aptieką ir papra
šykite, kad duoty jums taip 
vadinamo powdered sa- 
x o 1 i t e. Prašykite, kad 
duoty jums vieną unciją (an 
ounce of powdered saxolite). 
Sykiu nusipirkite ketvirtą 
kvortos dalį taip vadinamo 
witch hazle (a half pint of 
witch hazle). Įdėkite tuos 
miltelius į minėtąjį skystimą 
ir ištarpinkite. Tuomet prau- 
skite veidą. Stebėtinai grei
tai jūsy veidas įgis švelnumą 
ir išnyks nuo jo raukšlės.

Aštuonios kojos.
-*-Ei, Juozai! Kiek arklys 

turi kojy?
—Aštuonias!
—Ar to pasiutai!?
—Jei netiki, skaityk pats: 

2 pirmutini, 2 paskutini, 2 
dešini ir 2 kairi...

V
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Veislių atsiradimo teorija.
: Paraše D-ras M. J. Konikow.
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(Tąsa.),
I?/ Šitos celės gali būt įvairaus didžio ir 
įvairios formos, žiūrint, kokiame audinyj 
jos randasi. Bet jos visos yra panašios vie
na į kitą tuomi, kad visos susideda iš vie
nodai šviesios, į košelieną panašios mede- 
gos, vadinamos protoplazma, kurios vidu
ryj randasi apskritas grūdelis, turintis sa
vyj keletą mažesnių grūdelių. Kokį orga
nizmą męs nepaimsime: ar tai augmenį, 
ar tai gyvūną, ar paprastą, ar tai kompli- 
ciruotą—vistiek męs atrasime, kad jis su
sideda iš minėtų celių. Šitos celės gali būt 
sutvarkytos viename organizme vienaip, 
kitame—kitaip, vienok organizmas be jų 
nesusitveria.

Aš apsistojau ant celių labiausiai to
dėl, kad yra organizmai, tik iš vienos ce
lės susidedanti. Vienceliniai organizmai 
turi visas organizmų ypatybes. Jie maiti
nasi, auga, dauginasi, kilnojasi iš vietos į 
vietą. Šitie organizmai moksle vadinasi 
amebomis. Už juos tai ir ginčijasi am
žinai botanikai su zoologais, vieni pripa
žindami juos gyvūnais, kiti—augmenimis. 
Dabar nesunku skaitytojams suprast, kad 
ir labiausiai tobuli gyvūnai, pav. žmogus, 
yra ne kas kitas, kaip skaitlingas rinkinys 
paprasčiausių organizmų, viencelinių ame
bų. Šitas faktas stumte stumia jus pagal
voti apie amebos atsinešimą į labai tobu
lus organizmus. Bet šitas atsinešimas da
rosi dar labiau aiškiu, kada męs susitinka
me su faktais, kokius mums duoda embri- 
jologija, mokslas apie užsiveisimus, apie 
pradinį organizmų vystymąsi. Embrijolo- 
gija parodo mums, kad kiekvienas orga
nizmas, kaip smulkmeniškas ir tobulas jis 
nebūtų, savo gyvybę pradeda nuo vienos 
paprastos celės, nuo vieno kiaušinėlio. Viš
tos kiaušinis yra ne kas kitas, kaip vištos 
užsiveisimas, diegas ir gali būt aiškiu pri
rodymu, kaip ir kiti organizmai užsiveisia. 
Kiekvienas užsiveisimas arba diegas pra
deda savo gyvybę nuo mažo kiaušinėlio, 
kuris savo subudavojimu neikiek nesiski
ria nuo to viencelinio organizmo, kurį męs 
pavadinome ameba. Labai žingeidu sekti 
organizmo vystymąsi nuo-pat to laiko, ka
da jis prasideda iš viencelinio kiaušinėlio 
iki-pat to laiko, kol jis išsyvysto į savo 
skyriaus augmenį arba gyvūną. Paimsi
me labiausiai tobulo organizmo, žmogaus, 
užsiveisimą. Išpradžios jis, kaip ir visi die
gai arba užsiveisimai, susideda iš mažo 
kiaušinėlio, nedidesnio už spilkutės galve
lę; paskui jis palengva vis maino savo for
mą. Žinomam išsivystymo laipsnyj jis įgi- 
jažiaunes, vuodegąir yra labiau panašus į 
žuvį, negu į žmogų. Toliau šita jo forma 
nyksta ir žmogus darosi panašiu į driežą 
arba kitą slankiojantį gyvūną. Ne tik iš 
viršaus jis taip išrodo, o ir jo vidurių or
ganai yra panašus į paprasto gyvūno. Ma- 
žu-pamažu jis pradeda priimt vis augštes- 
nių gyvūnų formas, vienok jokiu būdu jus 
negalite pasakyt, kokis gyvūnas iš jo iš
eis, jeigu iškalno nežinote, jog tai žmogaus 
diegas. Iš to aišku, kad organizmų diegai 
yra labai panašus vieni į kitus. Kuomet 
žmogaus diegas jau įgija žmogaus formą, 
dar ilgai jus galite pastebėt pas jį perilgą 
nugarkaulį, primenantį vuodegą. Ir tik 
žingsnis po žingsnio, lėtai ir laipsniškai 
diegas arba užsiveisimas lieka panašus į 
žmogų. Galų gale jis pasirodo į šį pasau
lį, kaip sakoma, užgimsta. Ir ar jus ma
note, kad tuomet jis jau yra pilnas žmo
gus—homo sapiens. Dar jam toli nuo šito. 
Organai, reikalingieji skirtingų garsų iš
davimui, vadinasi, kalba pas jį vos tik pra
deda vystytis. Pilvas, vietoj to, kad gu
lėt gorizontališkai, tai yra skersai, stovi 
vertikališkai, tai yra eina žemyn iš vir
šaus, kaip pas daugelį mažiau tobulų gy
vūnų. Motinoms yra gerai žinoma, kaip 
tankiai ir lengvai kūdikis išvemia priimtą 
maistą. Tokis apsireiškimas paeina nuo 
pilvo vertikališkumo. Toliau, pas kūdikį 
jus atrandate tokius organus, kokių suau
gęs žmogus neturi, iš kitos pusės pas jį 
neatrandate tūlų organų, kokius turi su
augę žmonės, pav. seilinių organų. Tokių 
organų nebuvimas pagimdo tą priežastį, 
jog jaunas kūdikis niekad neverkia ašaro
mis, kuomi taip atsižymi daugelis gyvūnų 
laike viso savo gyvenimo.

Tas formų mainymasi, kokis pasidaro 
'laike dviejų pirmųjų mėnesių su žmogaus 
vaisium, liktų visai nesuprantamu ir neiš
aiškinamu, jei nepasinaudot Darvino teo
rija. Tiktai pripažindami šitą teoriją, męs 

, lengvai suprantame šitą metamorfozą. 
Žmogaus vaisius motinos viduriuose per
eina tuos vystymosi kelius, kokius turėjo

pereit žmogaus organizmas laike milijonų 
metų, kad likti žmogumi. Vaisiaus vys
tymąsi, galima sakyt, yra veislės vysty
mąsi miniatūroj,prie kurios vaisius, tai yra 
diegas arba užsiveisimas priklauso.

Bet kokis-nors skeptikas mums pasa
kys: “Jeigu žmonės ir tobulieji gyvūnai 
atsirado neišsyk, o išsivystė, nuolatos mai
nydami žemesniųjų gyvūnų formas, tai tu
rėjo būt laikas, kada žmonių ir tobulesnių- 
jų gyvūnų nebuvo”. Tame skeptikas teisin
gas: ištikro tokis laikas buvo ir jo daro- 
dymui yra neužginčijami faktai. Buvo lai
kas, kada ant mūsų planetos viešpatavo to
kis karštis, jog apie augmenų ir gyvūnų 
galėjimą rastis ir kalbos negali būt. Ma- 
žu-pamažu žemės pluta, tai yra viršus at
aušo. Tie vandens garai, kurie laikė ap
supę žemę, taipgi ataušo ir, nukritę ant 
žemės, padarė jūres ir vandenynus. Že
mės plutai susitraukiant pasidarė mūsų 
kontinentai, tai yra sausžemiai. Geologi
ja, mokslas užsiimantis žemės išsivysty
mu, parodo, kaip didelę svarbą turėjo van
duo prie žemės plutos susibudavojimo. 
Ten jis (vanduo) išgriovė uolas ir iš jūrių 
padarė sausžemį. Ten jis ant sausžemio 
padarė jūres ir iš kalnų lygumas. Viskas, 
kas tik ant žemės randasi, lieka nunešta 
galingomis vandens sriovėmis į upes, jū
res ir vandenynus. Minkštas jūrių dug
nas priima viską, kas tik nuo žemės atne
šama. Pasitaiko, kad tas dugnas lieka 
kontinentu, kaip ir atsitiko su mūsų kon
tinentais. Tuomet tas dugnas, apneštas 
visokiom-visokybėm, pradeda akmenėti ir 
tame akmenyj, kaip kokiame muzėjui, lai
kosi formos buvusių gyvais augmenų ir 
gyvūnų. Tokiu būdu, žemės pluta per
stata savimi milžinišką knygą, į kurią 
gamta, lyginai į dienraštį, užrašinėjo savo 
istoriją. Tik reikia mokėt skaityt tą tur
tingą ir aiškią knygą. Mokslas, užsiiman
tis tirinėjimu žemės plutos ir jos turinio, 
vadinasi paleontologija. Nėra die
nos, kad neiškastų iš žemės suakmenėju
sius senovės laikų gyvūnus ir augmenis. 
Šitas suakmenėjusias liekanas renka ir ly
gina prie dabar gyvenančių organizmų. 
Kadangi galima yra beveik tikrai pasa
kyt, kada susibudavojo žinomas žemės 
sluogsnis, tai turi būt jums aišku, jog 
taipgi lengvai yra pasakyti, kokiame lai
ke kokie gyvūnai ir augmenįs radosi. Ga
lima tikrai tarti, kad ačiū paleontologijos 
mokslui pradėjo akmens kalbėti: jie mums 
kalba apie tokius laikus, kada žmonių ir 
vardo dar nebuvo, kada istorijos dar nie
kas nerašė. Geologija ir paleontologija 
parodė mums, kokie augmenįs ir gyvūnai 
atsirado pirmiausiai ant žemės, į kokias 
augmenų ir gyvūnų veisles jie išsivystė 
paskui. Šitie mokslai mus mokina, kad 
1) organizmų pasaulis prasidėjo nuo pa
prasčiausių formų, nuo pačių paprasčiau
sių jūrinių augmenų ir jūrinių gyvūnų; 2) 
kad augmenįs ir gyvūnai pradžioj neturė
jo daug įvairių formų; 3) kad augmenįs ir 
gyvūnai laipsniškai kilo iš skurdo ir pa
prastumo į skaitlingumą ir margumą; 4) 
kad senovės laikuose augmenįs ir gyvūnai 
turėjo visai kitokią formą, tai yra buvo 
kitokių veislių, kurių dabar męs neatran- 
dam, nes jie išnyko (taip liko atrastas su
akmenėjęs paukštis, turintis dantis sna
pe). Tokiu būdu jus matote, jog ir iš ši
tos pusės Darvino teorija apie veislių atsi
radimą yra nesumušama.

(Toliau bus.)

Ar meile akla?

Tarpiau! išk i žodžiai.
Apopleksija, ūmas netekimas jau

smo arba judėjimo; atsimušimas vienos 
kūno dalies medegos į kitą kūno dalį, 
pav., tas kraujas, ką turėtų rastis širdyj, 
ūmai puola į galvą; panašus apsireiškimas 
vadinasi apopleksija.

Apaštalas, pasiuntinis, kuris turi 
atlikt kokį nors svarbų reikalą; Kristus 
turėjo išsirinkęs 12 žmonių atlikt jo už
duotis ir jie vadinosi apaštalais.

A p o s t r o f a s, retorikoj reiškia kal
bos dalies praleidimą; kalbos bėgio per
mainymas; prakalba į neesantį susirinki
me žmogų; gramatikoj reiškia raidės pra
leidimą arba ženklą prieš lietuviškas sve
timtaučių varduose pabaigas.

A p o t e 1 e s m a t i k a s, astrologas; mo
kinantis, jog nuo žvaigždžių priklauso tas 
ar kitas atsitikimas gamtoj ir žmonių gy
venime; burtininkas.

A p t i e k a, sandėlis vaistų; vieta, kur 
prirengia vaistus ligų gydymui; aptieka 
yra graikiškas žodis ir reiškia padėjimą 
vieno daikto prie kito.

Apotegma, svarbus išsitarimas; 
paaiškinimas.

Kalbėdama apie vestuves, 
aš užsiminiau, jog susirin
kusieji į jas svečiai ir gimi
nės stebiasi, kas tuos du žmo
gų—moterį ir vyrą—traukia 
į krūvą, kodėl Antanas arba 
Jonas neapsiveda su kita, 
daug dailesne, turtingesne ir 
mokytesne mergina, o išsi
rinko už pačią Oną arba ko
kią kitą. Neretai išgirsi žmo
nes sakant: “Turbūt,apkvai
šo jis, kad ima tokią merg- 
palaikę”. Arba—“Kur jos ir 
protas, kad už tokio stuobrio 
eina”. Labai ir labai retai 
gali išgirsti žmones kalbant, 
jog tie ir tie tai tikrai tinka 
į porą. Tuo stebėtiniau, kad 
žmonės, turinti dailės skonį, 
turinti idėjas, tam tikrą pozi
ciją, neretai apsiveda su ne- 
atsižymiančia dailumu, idea
li škumu ypata. Tas pats žmo
gus, kuris gabiai pastebėda
vo pas kitus netobulybės žen
klus ir moka juos aiškiai su
prast, tankiai sueina į porą 
su tokia ypata, kuriai stoka 
tobulybės. Tas pats žmogus, 
kuris neapkenčia kitų žmo
nių tyčia daromų klaidų ir 
prasižengimų ir, rodos, amži
nai šalinasi nuo taip vadina
mų prasižengėlių, pats tan
kiai sueina į porą su pusėti
nai prasižengusia arba prie 
prasižengimų linkusia ypata. 
Todėl visai nestebėtina, jei 
žmonių yra sakoma, jog mei
lė akla. Vadinasi, jei žmogus 
(moteris arba vyras) įsimylė
jo, tai jau jis nemato klaidų, 
negražumo ir visos netobuly
bės tos ypatos, į kurią įsimy
lėjo.

Tiesa, neužginčysiu, jog 
kiekvienas žmogus neturi sa
votiško skonio: kas vienam 
patinka, tas kitam gali ne
patikti ir net kokčiu būt. Bet 
meilėj šitas skonio skirtingu
mas, rodos, lošia " mažiausią 
rolę. Tikrinu, kad kiekviena 
įsimylėjusi mergina į ilgano
sį, plikakaktį, kreivaakį su
pranta ir mato, jog jo kakta 
neišrodo dailiai, jog ilga no
sis nėra papuošimu ir jog 
kreivos akįs yra pusėtinai 
šlykščios. Nemanykite, kad 
ji nemato ant vyro netobuly
bės ženklų, kad ji nežino ir 
nesupranta jo klaidų. Ji, taip 
sakant, nėra akla, vienok ji 
nepaiso ant visų tų netobuly
bių ir myli jį. Ji myli jį ne 
todėl, kad nematytų jo ne
gražumo ir klaidų, o todėl, 
kad ji myli. Paėmus vyrus, 
išeis tas pats. Vyras gerai 
mato, ar jo mylimoji yra pil
nai tobula ar ne, jis gerai 
pažįsta jos prasižengimus, 
silpnybes ir klaidas. Taip 
sakant, jis pažįsta ją geriau, 
negu kiti vyrai, kurie nema
nė su ja apsivest ir todėl ne- 
tirinėjo jos gyvenimo ir ap
siėjimų. Labai mažai vaiki
nų atrasite mieste, kurie sku
bintus apsivest, neištyrę mer
ginos gyvenimo ir būdo. Na 
ir neretai matome, kad tas 
ar kitas vaikinas apsiveda 
su mergina, turinčia daug 
netobulybės ženklų ir klaidų. 
Iš to visko seka, kad meilė 
nėra akla, kad įsimylėjusis 
žmogus nemažiau teisingai 
pažįsta dalykus, kaip ir prieš 
įsimylėjimą.

Čia kįla klausimas: kodėl- 
gi taip tankiai sueinama į 
poras visai neatsakančių vie
nas kitam gražumu, turtu ir 
mokslu žmonių? Rodytųs, 
kad įsimylėjusieji žmonės 
pralaimėja svarstymą, rody
tųs, kad meilė nesiskaito su 
protu.

Taip, meilė nėra proto dar
bas, kuris mėgsta spekuliuot. 
Tikroji meilė yra toli -toli 
nuo spekuliacijos. Ji yra 
žmoguj esančios iiegos ins
tinktas, o instinktas nėra 

protu, ir negalite norėt iš 
meilės padaryt spekuliaciją. 
Kur tik tokis pasistengimas 
apsireiškia, ten meilės nelie
ka; jos vietoj užgimsta pa
prasta vertelgystė su derėji
mus!. Pasakykite, meldžia
mieji, ar daug meilės būna 
taip tų aktorių, kurie per 
vargą suranda apsivedimui 
grožės produktą žmoguje? 
Ar karštai mylisi tie, kas ap
siveda po išrokavimo, kiek 
turto reikia gaut nuo veda
mosios pačios arba kokią tar
nystę privalo užimt vyras, už 
kurio išteka mergina? Ar 
rasite tikrąją meilę tarp to
kios poros, kuri suėjo į krū
vą po išrokavimo, kaip vie
nas ir kitas turės manyt, ką 
turės dirbt ir t. t. Panašiuo
se atsitikimuose meilės nė 
biskučio nesimato. Sueina
ma į porą, kad pasekmin- 
giau kovot už būvį, vienok 
tokios spekuliacijos pienai 
tankiausiai griūna ir, nee
sant meilei tarp poros, viskas 
eina veršio taku.

Suprantama, žmogus turi 
protauti, ar jis pajiegs sugy
vent su tokio ir tokio cha- 
rakteriaus, stovio, turto ir 
mokslo žmogumi. Ar jis ne
sigėdys su juo išeit, išvien 
darbuotis ir t. t. Bet pirmų 
pirmiausiai jis turi paklausti 
savo instinktyviškojo “aš”, 
ar jis myli tą ypatą. Ir šim
tą sykių geriau paklausyti to 
instinktyviškojo “aš”, negu 
nuo jo atskirtos ir jam prie
šingos spekuliacijos. Labai 
gerai, jei ir spekuliacija ir 
tas “aš” sutaria vienodai. 
Vienok protingi žmonės prie 
suėjimo į porą tankiausiai at
meta tūlas spekuliacijos ša
kas, nors jas aiškiai perma
to ir linkę būtų pasiekt, ir 
išpildo paliepimą instinkty- 
viškosios žmogaus jiegos— 
meilės, kuri šeimyniškame 
gyvenime yra didžiausia lai
me.

Marė Vaitėkaitienė.

MONOLOGAI.
i.

MAGDĖ.
Žmonės šneka: “Ištekėt, 

ištekėti”. Kur tu čia ištekė
si, tiršta būdama? Tos visos 
skystuolės eina bile už katro. 
Bepiga joms ištekėt.

(Mąsto) Hm... Feliksas bū
tų nieko sau vaikinas, bet su
sikūprinęs biskį. Ar jus ne
matote, kad jo nugara į lan
ką panaši? Ir ką tu su tokiu? 
Užklius, kur-nors belįsda- 
mas, ir kaulus susilaužys.

Jonas dar būtų nė šio, nė 
to, bet atsiminkite, kad jo 
pakaušis jau plinka ir jo gal
va greitai bus panaši į ką- 
nors tokį, daleiskime, į kul
nį.

Eičiau už Vinco, bet jis vi
suomet išsižiojęs ir pasišiau
šęs. Pažiūrėkite jus į jį (ro
do į publiką): žvirblis gali į 
burną įlįst, o plaukai kaip pas 
ežį.

(Sustoja ir žiuri į publiką) 
Antanas išrodo gražiai, bet 
sėdi šalę merginos. O aš bai
siai pavydžiu. Ee, niekai... 
Matote, į jį atkreiptos ir ki
tų merginų akįs.

Kasžin,kad už Jurgio ište
kėjus? Tik jis piktas išrodo. 
Ūūl... Rodos tuoj atsikels ir 
ims muštis. JNesipešk, Jur- 
guti, sėdėk sau ramiai, čia 
ne karčema ir aš tau dar ne 
pati. Aha!

Ko tu, Juozuti, taip susi
traukęs sėdi? Nesigėdyk, būk 
vyras... Pakelk biskį augš- 
čiau savo galvą, kad nosį ga
lėčiau matyt. _ Ehe, vargše, 
perplati tavo nosis, turbūt, 
pertankiai bučiuoji merginas.

Tamista, Petrai, gali sau 
sėdėti ramiai ir nežiūrėt į 
mane, nes aš už tamistos vis
tiek netekėsiu. Pusėtinai se
nas žmogus ir dar varvina 
seilę. Nesikarščiuok, tamis
ta, būk ramus.

O Kazio akįs taip ir blizga. 
Perjaunas, Kazeli, esi ir pi
nigų daugiau turi užsidirbti, 
jei nori apsivest. Amatą ge
resnį išmok, tai būsi vyras.

Pranas nors ir šypsosi, vie
nok bereikalo. Pažiūrėk, ko
kis tamista diktas. Netin
kame mudu į porą. Gimna
stikos daugiau darykite, o 
tuomet mažu įsimylėsime.

Mateuše ar Motiejau, ko tu 
tokis nuliūdęs? Reikia • dau
giau juoktis, jei nori, kad 
merginos mylėtų. Susirau
kęs, apsiniaukęs, net vaikus 
išgąsdintum.

Dominikas perdaug su
džiūvęs: oda ir kaulai. Varg
šas tu mano! Valgyk tamis
ta daugiau bulvių, ryžių, žir
nių, kad nutuktum, o tuomet 
mažu mudu sueisime į porą.

Aleksandras būtų neblogas 
žmogus, tik perdaug šykštus. 
Žinok, Aleksėli, kad ženotam 
daugiau lėšuos pragyveni
mas, negu vienam, o tu gai
lesį išleisti turimus pinigus. 
Vargk dar sau vienas.

Selvestras nors ir dailiai 
žiūri į mane, bet aš žinau, 
jog jis didelis rėksnys ir prieš
gina. Nuobodus jis būtų vy
ras ir išgąsdintų mane. Rei
kia žmogui valdyt save.

Stasys juokiasi ir man pa
tinka, vienok už jo neeičiau, 
nes yra perskystas. Rimtu
mas reikalingas, Staseli.

Mikas perdaug kalba ir tu
ri mažas akis. Vienok jei tu, 
Mikuti, daug skaitysi, gali 
tikėtis, jog aš tave mylėsiu.

Andriaus pirštai yra per
daug linkę į save. Negražu, 
Andriuli, būk velyk teisin
gas, už ką aš tave mylėsiu.

Tarnas išrodo į kuolą pana
šus. Sustingęs žmogus ne
tinka į šeimynišką gyvenimą. 
Pasitąsyk, pasikraipyk, ta
mista ir pasiryžk būt gyves
niu. .

Zenonas vaikiškai elgiasi. 
Suaugusiam-žmogui taip ne
tinka.

MEILIŠKI LAIŠKAI.

Ponia M. Vaitėkaitiene:
Aš seku jūsų patarimus ir 

jie man labai patinka, todėl 
ir aš drįstu kreiptis, melsda
ma patarimo.

Aš buvau įsimylėjus į du 
vaikinu, kuriedu mane irgi 
karštai mylėjo. Kadangi ne
galėjau abiejų mylėt, o no
rėjau kaip-nors vieną jų už
miršti, tad išvažiavau tyčia 
į kitą miestą. Bet neužilgo 
man pranešė, kad jiedu abu 
kas- žin kur išvažiavo. Tuo
met aš stengiaus įsimylėt į 
kitą vaikiną. Nors naujas 
mano vaikinas įsimylėjo į 
mane gana greitai, vienok aš 
jokiu būdu negalėjau užmirš
ti pirmųjų ir jo pilnai nemy
lėjau. Pasitaikė man išva
žiuot į kitą miestą ir aš pa
rašiau jam laišką, kad jau 
nemyliu jo. Bet neužilgo 
pradėjau jausti didelį patrau
kimą prie jo, vienok jis da
bar atsako, kad jau manęs 
nemyli. Ką galiu daryt to
kiam atvėjuj, kad jis ir vėl 
mylėtų?

M. N.
Atsakymas. Man ro

dos, kad jus galite per laik
raščius arba per žmones su
žinot, kur randasi aniedu 
vaikinai, kuriuos jus mylėjo
te ir jie jus mylėjo. Jei tarp 
jūsų buvo tikra meilė, kat- 
ras nors vėl mylės, tik keis
ta, kad jus net po kelis ga
lite įsimylėti, o tokis lošimas 
meilėj veda visuomet prie 
prastų pasekmių. Turite iš
mokt sukoncentruot savo 
meilę ant vieno. Prie pasta
rojo vaikino nesikalbinkite, 
jei jis yra pasakęs jums, jog 
jau nemyli.

Marė Vaitėkaitienė.

Pas visus jus, vyrai, yra 
po biskį gerumo, ir jei jį su
dėt į krūvą, išeitų geras ir 
dailus vyras, už kurio aš tuoj 
ištekėčiau. J. Kuolas.

II.
Kur kaip gyvent?

Moters ir vyrai, trumpieji 
ir ilgieji:—Aš jums noriu pa
aiškinti, kaip pasaulyj gy
vent, kad laimingais būtumė
te. Kadangi Bostonas, New 
Yorkas, Chicago, Pittsbur- 
gas, Baltimore ir kelios kitos 
vietos griežtai skiriasi nuo 
pasaulio, tad apie jas duosiu 
specijališkas lekcijas.

Bostono gyventojai, gali
ma sakyt, yra airiai ir ne tik 
išjuokia, o ir muša tuos, kas 
nemoka ištarti žodžių pagal 
jų akcentą. Jų akcento ne
sunku persiimt, tik prieš at
važiuosiant į Bostoną, o ypač 
So. Bostoną, apsigyvenkite 
arti prūdo, kur varlių daug 
kurkia. Jei neturite tokios 
progos, tai visada prisikimš- 
kite burną akmenukų, kada 
calbate.

Bostone rėdykitės žaliais 
rūbais arba bent žalias pan- 
čekas nešiokite ir niekad ne
beikite ožkos.
Seredomis ir subatomis mai- 

unkitės šabalbonais su laši
niais, o nedėldienio ryte—žu
vų blynais.

Visur girkitės, kad bažny
čią lankote bent 6 sykius į 
dieną.

Liuosame nuo darbo laike 
stovėkite ant gatvės kampo 
ir stumdykitės.

Saugokitės, kad policma- 
nas neapspiautų tabaku.

Išvengimui erzinančių sce
nų vakarais nežiūrėkite į 
tarpdurius ir mislykite, jog 
maži vaikai yra taipgi suau
gusiais žmonėmis.

Jei norite jaustis laimin
gais New Yorke, tai nusivež
kite gana pinigų. Ten dole
ris už jus kalbės, o jums jo
kio akcento nereikia.

Pasisiūkite rūbus drūtais 
skvernais, kad žydeliai nenu
plėštų, betraukdami jus į sa
vo krautuves.

Eidami gatve žvalgykitės, 
kad neparpult ant negyvo 
arklio.

Retkarčiais pažiūrėkite į 
viršų, kad italas bei žydelis 
nenumestų iš lango ant jūsų 
galvos seną šieniką.

Ant gražesnių gatvių užsi- 
riškite nosį skepetaite, kad 
neužtrokštumete nuo auto
mobilių dūmų.

Nakčia vietoj laikrodėlio 
įsikiškite į kišenių revolverį.

Valgyti galite, ką tik no
rite ir gert šampaną, kuris 
nuo alaus visai nesiskiria.

Kiekvieną sykį, kada žen
giate į namus, pasiryžę bū
kite prie mirties.

Chicago j jokiu būdu nėra 
galima laimingai gyvent. Ten 
tik pelkių sutvėrimai jaučia
si gerai.

Baltimorėj reikia turėt oi- 
sterio kantrybę ir būt labai 
panašiam į siuvėją.

Kada liekate vietiniu gy
ventoju, tuomet turite nuo
latos kalbėt ir manyt, kad 
Baltimore vis aukštyn kįla.

Ten turite labai daug apie 
kitus kalbėt, jei norite, kad 
apie jus nekalbėtų.

Turite bent kelis sykius mė
nesyj nusivest merginas oi- 
steriu valgyt, kitaip liksite 
neženotas.

Jeigu nori Pittsburgh džen- 
telmanu išrodyt, tad apsivilk 
tais marškiniais, kurie skąl- 
binyčios nėra matę.

Jei tau nusibodo moteris 
visur matyti, neškis į Pitts- 
burgą.

Jei būtinai nori su kokios 
-nors rųšies našle apsivest, 
neškis į Pittsburgą.

Jei nori matyt degantį mie
stą, kuris niekad nesudega, 
važiuok į Pittsburgą.

Jei manai, kad ant žemės 
yra pragaras, važiuok į Pitts
burgą.

Važiuodami į tas Pennsyl- 
vanijos vietas, kur randasi 
anglių kasyklos, pirma turite 
apsiprasti gerai su mulais, 
kad nereikėtų pirmą dieną, 
su visais susipykus, grįžti na
mo. ’

Gali pasiimt grafafoną, su 
kuriuo geriausiai praleisi lai
ką.

Jauskis ten taip,, kad ir mu
lą reikia mylėti taip-pat,kaip 
pats save. A. Baisus.



Verta paremti.
Šiomis dienomis gavom laiš- 

kutį nuo visiems žinomo po
eto Jovaro, kuriame jisai nu
siskundžia ant savo vargingo 
padėjimo. Kad skaitytojai 
gaiety geriau atjausti ir su
prasti, kame dalykas, čia pa
talpinam to laiško ištrauką.

‘1... tik vargas, kad dabar 
vasara: užėjo darbai prie že
mės, darbai fiziški dėl duo
nos kąsnio; reikia ilgai dirb
ti, o prie darbo per dieną pa
vargus, atliekamose valan
dose ima snaudulys ir retai 
kada galiu rašyti; taipgi tan
kiai vaikščioju pas daktarą: 
leidžia po oda vaistus Nat- 
rum Kakodylicum padaugi
nimui kraujo, nes visai iš- 
džiūvau.. f Daktaras sakė, jei 
neišsįgydysiu nuo nusilpnėji
mo, tai greitu laiku gali išsi- 
vystyt džiova... Liepė gerai 
valgyt, bet iš kur ir kokiu 
būdu gaut tą gerą valgį, to
kio recepto neišrašė

Jovaras.”
Turbūt, kiekvienas žino po

etą Jovarą iš jo dailiy, poe
zijos pilny eiliy. Yra tai ta
lentuotas poetas, kurio eilė
mis gerėjusi daug tūkstančiy 
žmoniy. Jo eilės—tai jo są
žinės kalba, jo jausmai ir kvė
pavimas. Jau keletas mėty, 
kaip jis maitina lietu vi y vi
suomenės žymią dalį savo ta
lento vaisiais.

Bet... jis pats jaučiasi pa
vargęs ir nuskriaustas. Kitus 
paguosdamas, viltį jy stip
rindamas, pats eina vis silp
nyn, nes aukauja savo jiegas 
visuomenei.

Iš jo paties laiško ištrau
kos matote, kad jis randasi 
ligoj, - kuri labai greitai gali 
nunešti į kapą mūšy gerbia
mąjį poetą. Kiekvienas ma
to, jog jam reikalinga para
ma. Tikime, kad mūšy skai
tytojai pasidarbuos, kad su
rinkt kiek-nors ąuky ir atly
gint poetui Jovarui už jo lab
daringą darbą.

Aukas siyskite į “Laisvės” 
redakciją, 242 Broadway, So. 
Boston, Mass. Vardai auka- 
vusiyjy bus pagarsinti “Lai
svėj” ir aukos paslystos tie
siai Jovarui.

AUKOS JOVARUI.
J. Neviackas..................................... $1.00
J. P. Raulinaitis............................... 1.00
W. Anesta............................................. 50
J. Kazmauckas...................................... 25
J. Rutkauskas........................................ 25
J. Tamulynas..........................................25
M. Malinionis ........................................ 25
K. Grubliauskas.................................... 25
J. Malinionis..........................................25
J. Matulevičia.......................................25
Smulkių aukų surinkta....................... 84

Viso $5.09
P. S. Draugystė D.L.K. Vytauto iš So. 
Boston ketino paaukauti 10 dol.

APIE DARBUS.

Korespondencijos
Worcester, Mass.

Tarptautiškos mašinisty or
ganizacijos Amerikoje pasku
tiniuose valdybos rinkimuose 
socijalistai laimėjo. Prezi
dentu liko išrinktas socijalis- 
tas J. Johnson. Kada 3 d. 
rugp. minėtos organizacijos 
susirinkime perskaityta pa
sekmės balsavimo ir išgirsta, 
kad socijalistas gavo dau
giausiai balsy, prasidėjo gau
sus delny plojimas.

L. Grikštas.
E. Cambridge, Mass.

Čia* žmonės pradėjo spar
čiai laikraščius skaityti, net 
ir tie, kurie jy ligšiol bijojo. 
Labiausiai visiems patinka 
“Laisvė” ir joje Marės Vai- 
tėkaitienės dailys pamokini
mai pritraukė daug merginy 
prie skaitymo.

Rugsėjo 4 d. atsibus pa
šventinimas lietuviškos baž
nyčios. Kun. J. Krasnickas 
išsiuntinėjo laiškus, užkviės
damas draugystes dalyvauti 
parodoj. Vietinė šv. Juoza
po draugystė atsisakė būti 
toj iškilmėj už tai; kam ku
nigas jiems laike mitingo už
gesino žiburius ir iš svetainės 
išvarė. Bet buvo dideli gin
čai: tie, kurie norėjo daly
vauti, rėkė visa gerkle. Pa
rapijos prezidentas p. Degu
tis, rankoves pasiraitojęs, 
puolė ant ty, kas buvo prie
šingi. Kunigas Krasnickas, 
matydamas, jog švento Juo
zapo dr-stė virsta į bedievius, 
sutvėrė savo grynai katali
kišką dr-stę po’ vardu švento 
Gabrieliaus, su tuom skirtu
mu, jog ten bus pats kunigas 
kasierium. Ta draugystė tu
ri pilnus 9 sąnarius.

Vijūnas.
East Arlington, Vt.

Šitas miestelis ""guli labai 
gražioj vietoj, yra apsuptas 
iš visy pusiy labai augštais 
kalnais ir didelėmis giriomis. 
Jis stovi taip toli nuq kity 
miesty, kad čionykščiai gy
ventojai neturi progos susi
pažinti su kity miesty gy
ventojais.

Lietuviy čia gyvena 8 šei
mynos ir apie 100 pavieniy. 
Jeigu kas ir skaito laikraš
čius, tai tiktai pajieškoji- 
mus ir apgarsinimus.

Tarpe lietuviy yra labai 
prasiplatinusi girtuoklystė 
ir lošimas kortomis iš pini- 
gy. Tokis čionykščiy lietu- 
viy papratimas yra labai nu- 
peiktinas. Rodos, nė vienos 
tautos žmonės negyvena to
kioj tamsoj, kaip lietuviai.

Saulės brolis.

Vietines Žinios
Teismas nagrinėjo sekan

čią bilą: — 8 metai atgal tu
la šeimyna Thomas Bums iš 
Lowellio pasiėmė iš šv. Ma
rijos prieglaudos namo 3 mė
ty mergaitę Marę Fahey. Ji 
buvo tėviškai auginama, lei
džiama į mokyklą ir mokina
ma muzikos. Į prieglaudą pa
teko, nes motina apsirgo ir 
liko išvežta į ligonbutį, o tė
vas turėjo eit dirbt ir nepajie- 
gė užlaikyk' Dabar tikrieji 
tėvai geriau atsistojo ir su
manė savo dukterį atsiimt. 
Ponai Burns nėra jos legališ- 
kai apsirašę, vienok neati
duoda. Teismas liko atidėtas 
iki kitos sąvaitės, o mergai
tei liepta būt pas Burns, ku
riuos ji pati pripažįsta tėvais, 
nes tikryjy tėvy neatsimena.

Kiauliena ir jautiena mė
sos pradėjo žymiai eit bran- 
gyn. Sakoma, kad kukurū
zai pas Vakary farmerius šį
met prastai užderėję, todėl 
kiauliy ir karviy šėrimas at
sieina brangiai. Kita prie
žastis—esąs vasaros karštis. 
Už keliy sąvaičiy minėtoji 
mėsa vėl atpigsianti.

Ponios Albert Larose iš No. 
190 Carles gat., Waltham, 
5-kiy mėty sūnus Williard 
išgėrė užnuodytą vandenį, 
kuris buvo skiriamas musiy 
naikinimui, ir tuoj pasimirė.

Tūlas Lynno vaizbūnas R. 
S. Bauer gavo laišką nuo 
“juodrankiy” su reikalavi
mu 500 doleriy. Už neišpil- 
dymą prisakymo ir praneši
mą policijai “juodrankiai” 
grąsina vaizbūnui “aršiau, 
negu mirtim”. Vaizbūnas 
pranešė policijai ir pradėta 
atydžiai jieškoti “juodran
kiy”.

Pirkite Knygutę

“Apie Atskirimo 
Ženklus”!

Visur matai rašte šitokius 
, . : — ;!?()“” ženklus 
tarp žodžiy. Jei nori žinot, 
ką jie reiškia, ir kur juos rei
kia statyt, nusipirk minėtą 
knygutę, kuri gaunama tik
“LAISVES” REDAKCIJOJ

Kaina 15c.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI
Susirinkimai.

Ateinančioj nedėlioj, 20 du rugpjūčio 
(August), atsibus Lietuviy Ūk. Kliubo 
susirinkimas. Prasidės 2:30 vai. po pie
ty po No.339 Broadway,So. Boston,Mass.

Rast. J. Povilonis'.

Susiv. Lietuviy Šv.Kazimiero susirin
kimas atsibus 27 rugp. (August) 2 vai. 
po piety Pobažnytinėj svetainėj.

D. L. K. Vytauto Benas 
Cambridge, Mass.

Suorganizuotas 14 d.balandžio 1911 m. 
Kurie norite prigulėti prie D. L. K. Vy
tauto Beno, tai ateikite panedėliais, se- 
redomis ir pėtnyčiomis nuo 7 vai. iki 10 
vai. vakarais po No. 560 Massachusetts 
avė.. Cambridgeport. Męs norime sutai- 
syt Beny iš 40 ypatų, todėl malonėkite 
prigulėti iš Cambridge, Brightono, Bos
tono, ir So. Bostono. Širdingai kviečia

D.L.K.Vytauto Beno Komitetas.

Koncertas ir Šokiai.
I). L. K.Gedimino Benas rengia koncer

tą ir šokius, kurie atsibus 2 d. rugsėjo 
(September) subatos vakare. Prasidės 
7:30 vai. ir trauksis iki vėlai nakties. Iš 
pradžių bus koncertas, paskui prasidės 
šokiai, kuriuos grajįs visas benas. To
dėl prašom visy gerbiamu organizacijų 
nerengti panašių pasilinksminimų ant 
to vakaro.

D.L.K.G. Beno Komitetas.

Paj ieškojimai
Pajieškau apsivedimui doros mergi

nos nuo 17 m. ir ne senesnes kaip 25 m.
Turi mokėt rašyt ir būt apsipažinusi 

su mokslu. Norinti apsivest malones 
kreiptis šiuo antrašu:

S. E. (lo)
8 Jay St. So. Boston Mass.

Pajieškau dviejų pusbrolių .kurie paina 
iš Kauno gub.,Panedėlio parapijos. Vie
nas iš jy Ramoldas Valasimas jau 3 me
tai kaip Amerikoj; pirmiaus gyveno 
Philadelphijoj. Antras—Ramoldas* Ši
mėnas jau 20 mėty kaip Amerikoj; gir
dėjau, ženotas su francuze, pirmiau gy
veno Mass, valstijoj, o dabar būk Cali- 
fornijoj. Jy draugai arba jie patįs teik
sis duoti žinią šiuo adresu:

John Dugnas, 
P.O. Box 11, Corliss, Wis.

Pranešimas.

LIETUVIŠKAS AGENTAS
A. B- BABILIUS

Inšiūrinu turtus ir gyvastį, parduodu 
namus, žemes lotus, laivakortes; siun
čiu pinigus į visas dalis pasaulio. Tlu- 
močinu teismuose: Cambridge’iui, Bos- 
ton’e ir jo apielinkese. Galit atsišaukti 
ypatiškai, laišku arba per telefoną.
Ofisso vieta:

873 Cambridge Street
Gyvenimo vieta 69 Clark st

CAMBRILHJI3, MASS.
Telephone Camb. 2642-J

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukėsiškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

Kalbu lietuviškai
,, lenkiškai
,, rusiškai
,, latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS
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Tel. 1990 Roxbury WO . J CO

§ DR. M. J. KONIKOW *
& 548 Warren Street f#
* Prieš Elm Hill Ave.
5 ROXBURY, MASS, g
Si

JOHN F. O’BRIEN A. G. Groblewski
LAIDOTOJ AS IR 
BALZAMUOTOJAS ,

SkH ii

COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 
SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

Co
r>

PAGRABIN1AI KAMBARIAI:

133 Dorchester St
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. 3(>2 R So. Boston.
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D- CHAPLIKĄ X
Užlaiko puikiausius gerymus. p 
Alus, Elius visada švieži; vynai ir 
visokie likeriai geriausi. Viso
kius gerymus veseilioms, krikš
tynoms ir šiaip baliams, siunčia
me į namus. Visada gerai.
117, lio & 121 A Street

SO. BOSTON, Al A SS.
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Perkant žiūrėk, kad butu ta murkė.

Geriausia gyduole nuo Skaudėjimo 
W į Galvos, Kataro, Pečiy, Krutinės, So- 

nuošė. Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
(O 1 ir įkandimo visokiu vabaliuky.

(O

P
V 
(O

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.

5c

O co
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Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis Lietuviškas ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

Offiso Valandos:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.

25c. 
50c. 

50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

Gumbo Lašai - - - -
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepy Balsamas - 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėliy

,. nuo Kirmėliy del suaugusių 
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - - -
Gyduolės užlaikyrtiui Viduriavimo

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo _ - - i
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

75c.

$3.50 
50c.

Worcester, Mass.
Šiuomi laiku Worcesteryj 

darbai eina silpnai. Iš kitur 
pribuvusiam darbo negalima 
gaut. Vietiniy amatninky 
yra daug be darbo.

L. Grikštas.
O’Fallon, 111.

"'Čia yra keturios angliy ka
syklos, ką dirba, ir viena sto
vi. Uždarbis nuo 2 dol. 50c. 
iki 2 dol. 70c. už 8 valandas. 
Kurie dirba ant savęs, t. y. 
angliy kirtėjai ir angliy kro
vėjai, uždirba ne vienodai, 
bet tankiausiai nuo 4 iki 6 
dol. per 8 vai. Bet atvažia
vusiems iš kitur darbą sun
ku gauti.

J. Vilkaitis.
Corliss, Wis.

Čionai darbai eina silpnai 
ir iš kitur pribuvusiems dar
bą sunku gauti.

J. Dugnaučukas.
Milwaukee ir Racine, Wis.

Darbai eina gerai ir pribu
vusiems iš kitur darbą leng
va gauti. Mažiausis uždar
bis 2 dol. per 10 valandy.

J. Dugnaučukas.

Susirašinėjimas.

Klausimas: -Ką jys mano
te apie vaidinimąsi ir šmėk
las? I. Rimkus.

Atsakymas:—Tamsys žmo
nės tiki į vaidinimąsi, nors 
nieko panašaus nėra pasau
lyj. Įvairius, jiems nesupran
tamus arba nepatėmytus ap
sireiškimus ir atsitikimus, jie 
skaito vaidinimusi. Šmėklos 
pasirodo žmogaus akįse, 
ypač tame laike, kada nieko 
nemano. Akiy nervams pa
sitaiko susieit taip, kaip ka
da-nors buvo susiėję ir tuo
met galima pamatyt tą ypa- 
tą arba daiktą, kokį matei 
tuomet, kada nervai buvo 
tokiame-pat stovyj.

Maldene priviso labai daug 
klastingy pusdoleriy. Ne tik 
krautuvninkai jy gavo, bet 
ir bankai. Pusdoleriai yra 
padaryti labai atsakančiai, 
tik biskį mažesni už tikrąjį 
pusdolerį.

Centrališkosios Darbo Uni
jos prezidentas W. O’Brien 
darbuojasi, kad Darbo Die
noj būty surengtas skaitlin
gas protesto mitingas prieš 
broliy McNamary suarešta
vimą. Tam tikslui išrinkti 
liko 25 vadai. Mitingą žada
ma laikyt Common sode. 
Darbo Dienoj po piety bū
sianti tai skaitlingiausia de
monstracija organizuoto pro- 
letarijato Bostone, negu ka
da nors yra buvus. Kalbėt 
ketinąs pribūt ir S. Gompers. 
Vertėty ir lietuviams daly- 
vaut.

Kur atsilankys mys keliaujantis agen
tas W. KASPARAVIČIA, per jį drąsiai 
galite užsiprenuineruot “Laisvę” ir at
likt visokius reikalus.

“Laisves” Adm.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS ‘ |

DAKTARAS f
B. L- BERNARD

Praneša, jog jo offisas prie 195 | 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po I 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- g 
fonuokite 160 Šouth Boston arba Į 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta B 
19 Gaston St., šalę Warren St., B 
Roxbury, Mass, g

Ar nori sučedyt pinigus?
Kas nori sučedyt pinigus, tegul ateina 
į naujai uždėtą Grocernę ir Bučernę 
(Meat Market) po num. 581 Main St., 
Cambridgeport, Mass., o viską nusipirks 
2 ir 3c pigiau. Užkviečia M. Bačynskas, 
581 Main St., Cambridgeport, Mass.

LIETUVIŠKA1-LENKIŠKAI-RUS1ŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu vienais

Klausimas:— Ar aš teisin
gai statau atskirimo ženklus?

V. A. Z.
Atsakymas:— Iš Jūsų raš

telio matome, kad labai ma
žai klaidy darote: iš 21 ženk
lelio pastatėte tik 2 ženklu 
ne savo vietoj.

55 kiy mėty moteris J. O. 
Smart iš No. 70 Prospect 
gatvės, West Newtono, liko 
sunkiai sužeista vakar pava
karyje kada automobilius,ku
riame ji su vyru važiavo, at
simušė į einantį karą ant 
kampo Huntington avė. ir 
West Newton gatvės. Kol 
ją nuvežė į miesto ligonbutį, 
ji pasimirė.

Bostono Vendome viešna- 
myj atsidarė visos Amerikos 
aptiekoriy organizacijos su
sivažiavimas. 

_
Jeigu nori likt šios^šalies 

ūkėsu (citizen), tai ^kreipkis 
pas P. Bartkevičią, o'jis jums 
pagelbės šiame reikale, t. y. 
suras vardą laivo ir dieną, 
kada atvažiavot į Ameriką. 
Taipgi pas mane galit gauti 
knygelę “Kaip gauti ūkėsiš- 
kas popieras. Kaina 25c. Ro
dą duoda dykai.

Petras Bartkevičia, 
877 Cambridge st.,

E. Cambridge, Mass.

trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jy ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Alass. 

Telephone Richmond 1967-R.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

ALrnKKA
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduoliy galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.

EDVARDAS DALY 
Savininkas

18 Broadway, So. Boston, Alass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per expresą.

ZENONAS BUDRECKIS
KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČ1US
SIUVAAI GRAŽIAUSIAI VISOKIAS DRAPANAS. 

Taipgi išvalome, atnaujiname, išprosijame ir pataiso
me, kas tik yra reikalinga. Meldžiu atsilankyti. : :

10c.
10c.Lašai nuo Danty SkaudėjimoValandos: 2*3 ir 6-7 P. M.

Nekėliomis 2-4 P/ M.

Kalba rusiškai, vokiški
ft
ai
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Jei norite nusiimt gražią

FOTOGRAFIJA
Tai ateikite pas

FALK PHOl’O C3O. 
V

767 Washington St., Boston, Mass.
Męs jums padarysime puikiausią pa

statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nul- 
mame fotografijas visokių grupy, susi
rinkimų, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mys didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuleisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

FALK PHOTO CO.
767 Washington St., Boston, Mass.
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Aid.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se motery ligose

fd
V
(U

0 
K
(O

Vaistas Nutildymui Vaiky
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure)
Gyduolės nuo Grippo
Plauky Apsaugotojas
Muilas Plauky Saugotojas
Milteliai nuo Kepeny
Valytojas Plemy Drabužiuose -
Rožės Baisumas -
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai -

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
T
G>

ATYDAI SERGANČIŲ

REUMATIZMU
Išgydau Reumatizmą ir sulaikau tirpi
mą rankų savo darytais vaistais. Kiek
vienas ligonis turi aprašyti savo padėji
mą šioj tvarkoj: Kaip seniai sergi, ko
kioj kūno dalyj turi skausmą, ar patins
ta skaudančios kūno dalįs, ar guli ar 
dirbi, kokio amžiaus ir t. t. Aprašęs 
šiuos klausimus, pridek už 2 c. štampą 
atsakymui, o aš tau prisiųsiu gyduoliy 
ant ištyrimo DYKAI. Pasekmes pa
matysi antroj dienoj. Gydymas trauk
sis neilgiau. kaip 3 sąvaitės. Tirpimą 
ranky sulaikys į 2 dienas.

Adresuoki! taip:

P. MOORN’ICK
Box 635

RAYMOND, WASH.

I R A N S E 1; R Gyduolės sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

i — čiai pagal viso
kius receptus perregistruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigary, Sodos ir Visokiy 
Saldumyny (kendžiy). Atsilankykite!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kam. Broadway ir Dorchester Ave., So. Boston

GERAI AnfipLn EDWARD 
ŽINOMA CAJJLlClVcl DALY 
kur dirba K. Šidlauskas, lietuvys aptie- 
korius, tapo perkelta nuo kampo Broad
way ir Dorchester Ave. į 18 Broadway, 
užtai rašydami visada padėkit
18 Broadway, SOUT^STON-

Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūšy agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.
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ZENONAS BUDRECKIS 5

222 W. Broadway, So. Boston, Mass. į
24 AMES ST., MONTELLO, MASS. X 
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NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Meiles Karštlige” 
Mintįs ir prilyginimai apie dabartinį 
supratimą meilės. Labai naudinga 
kiekvienam, o ypatingai jauniems: mėr- 
ginoms ir vaikinams.
Gaunama pas:

I ^sTUITLM 1^ West Broudway | u. oi ręvyruo, so. boston, mass.

25c.
50c.
25c.
15c.

$1.25
50c.
10c.
35cr-
25c.
25c.
25c.
50c.
35c.

$2.00
$1.00

$1.25

25c.
25c.
25c.
50c.
15c.
25c.

$1.00
25c.

Svarbi žinia!
Ar jys turite apsaugoję nuo ugnies ((in- 
šiūrinę) savo stubos rakandus forni- 
čius)? Jei da neturite, tai męs jys ra
kandus, vertes $500.00, apsaugosime už 
2 dol. 50 c. ant 3 mėty. Išeina, kad mo
kėsite 1 c. ir pusę ant sąvaitės. Mys 
kompanijos yra geriausios ir pigiausiai 
apsaugoja nuo ugnies, gyvastį, nelai
mėje ir ligoje.

Taipgi apsaugojame storus, tvartus, 
namus ir viską, ką turite apsaugoti.

CHARLES A. COOPER 
72 Kilby St., Boston,Mass.

Kraujo Valytojas - 
Nervy Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris

(K aš ta volo) - - -
Pamada Plaukams
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inksty Vaistas (mažesnė) 
Inkstu Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės -z -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

. I abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Kaina C. Gyduolės ir Mostis nuo Parky

ir Niežy - - - _ - $2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines , $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, gaiety pas savo štorniką nusi
pirkti ir*nereikalauty išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkese. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduoliy, nes iš to geras už-, 
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

“Look Out! You’d better
take care of Tdurself"

Galvos skaudėjimas, gerklės sope,ik VAJ L0)B 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai nemeis

i sunkų padėjimu jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.

Richter'io Pillės yra goros nuo viduriu 
sukiotčjiino. 25c. ir 50c. *

RARSIDUODA
Lunchrcomis (Restauracija) labai pi

giai. Nėra jokios meklerystės. Alsi- 
šaukit pas sav įninką

Mr. WALSH,
671 E. Broadway, ~ So. Boston, i

UŽSIRAŠYKITE ‘LAISVĘ’
Tilt rimt motų

“LAISVĖ”
24 2 W. Broadway So. Boston, Mass.

AIVAKORTES.
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijų 1-inos, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežiy 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigy siųst ir pirkt ŠifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZIUS
261 Broadway, 558 W. Broome St.
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y.


